
Seznam zkratek 
 

obr. – obrázek 

např. – například 

aj. – a jiné 

www – Word web side 

kol. – kolektiv 

GIS- geografický informační systém 

SŠ – střední škola 

VOŠ – vyšší odborná škola 

VŠ – vysoká škola 

DIS. – diplomovaný specialista 

Bc.,DIS. – bakalář, diplomovaný specialista 

Bc. – bakalář 

Mgr. - magistr 

Mgr., DIS. – magistr, diplomovaný specialista 

Mgr., Bc. – magistr bakalář 

Mgr., Ph.Dr. – magistr, doktor filozofie 

Ing. – inženýr 

Ing., Bc. – inženýr bakalář 

Ing., Mgr. – inženýr, magistr 

Ing., Ph.Dr. – inženýr, doktor filozofie 

JUDr. – doktor práv 

JUDr., DIS. - doktor práv, diplomovaný specialista 

JUDr., Ph.Dr. – doktor práv, doktor filozofie 

JUDr., Ing. – doktor práv, inženýr 

PeaDr. – doktor pedagogiky 

PeaDr., CSc. – doktor pedagogiky, kandidát věd 

PhDr. – doktor filozofie 

RNDr. – doktor přírodních věd 

RNDr., Ing. – doktor přírodních věd, inženýr 

Ing.arch. – inženýrský architekt 

MUDr. – doktor všeobecné medcíny 



MBA – (master of bussines administrativ) vysokoškolský postgraduál zaměřený na získávání 

znalostí v oboru managementu 

č. – číslo 

Sb., - sbírky 

odst. - odstavec 

viz. – odkaz na něco 

 r. – rok 

AC – assesment centre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo; 

 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠBTUO) 

má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) práci užít (§ 

35 odst. 3); 

 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové (bakalářské) práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové 

(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 16. srpna 2010 
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Jana Kalincová 
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Příloha č. 1: Aktuální výčet odborů a oddělení na Krajském úřadu 

Moravskoslezského kraje 
 

1. Odbor kanceláře hejtmana kraje  

o Oddělení vztahů k veřejnosti 

o Oddělení pro krizové řízení 

o Oddělení činnosti sekretariátů 

o Oddělení mezinárodních vztahů 

2. Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu  

o Oddělení personální 

o Oddělení veřejných zakázek 

o Oddělení služeb a údržby 

o Oddělení autodopravy 

3. Odbor kontroly a interního auditu  

o Oddělení kontroly příspěvkových organizací 

o Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků 

o Oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory 

4. Odbor právní a organizační  

o Oddělení právní 

o Oddělení legislativní a organizační 

5. Odbor informatiky  

o Oddělení správy sítí a výpočetní techniky 

o Oddělení správy databází a aplikací 

o Oddělení správy GIS a projektu 

6. Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad  

o Oddělení státního občanství a matrik 

o Oddělení správních činností 

o Oddělení spisové služby 

o Oddělení krajský živnostenský úřad 

7. Odbor investiční a majetkový  

o Oddělení investiční 

o Oddělení majetkové 

8. Odbor financí  

o Oddělení rozpočtu a financování 



o Oddělení účetnictví a výkaznictví 

o Oddělení správních činností 

9. Odbor zdravotnictví . 

o Oddělení zdravotní péče 

o Oddělení samosprávných činností 

10. Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury  

o Oddělení územního plánování 

o Oddělení stavebního úřadu 

o Oddělení kultury a památkové péče 

11. Odbor pro regionální rozvoje a cestovní ruch  

o Oddělení regionálního rozvoje 

o Oddělení strukturálních fondů 

o Oddělení cestovního ruchu 

o Oddělení rozvoje podnikání 

12. Odbor životního prostředí a zemědělství  

o Oddělení vodního hospodářství 

o Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence 

o Oddělení ochrany přírody a zemědělství 

o Oddělení odpadového hospodářství 

o Oddělení hodnocení vlivů a životní prostředí a lesního hospodářství 

13. Odbor školství, mládeže a sportu  

o Oddělení správy škol 

o Oddělení rozvoje vzdělávání 

o Oddělení mládeže a sportu 

o Oddělení přímých nákladů 

o Oddělení financování škol 

14. Odbor evropských projektů  

o Oddělení rozvoje lidských zdrojů 

o Oddělení rozvoje regionální infrastruktury 

15. Odbor sociálních věcí  

o Oddělení sociálních služeb 

o Oddělení sociálních dávek 

o Oddělení ekonomické 

16. Odbory dopravy a silničního hospodářství  



o Oddělení dopravy  

o Oddělení dopravně správních agend 

o Oddělení silničního hospodářství 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Vyhlášení výběrového řízení 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 

OZNÁMENÍ 

Ředitelka krajského úřadu vyhlašuje 

výběrové řízení č. 12/2010 

na obsazení pracovního místa 

Druh práce: Finanční manažer/-ka (pozice číslo 739) (Funkční náplň:) 

(Odbor evropských projektů) 

Počet obsazovaných míst: 1 

Zařazení: Zaměstnanec 

Platové zařazení: 9. platová třída (14.220 Kč – 21.390 Kč podle délky uznané praxe), v 

souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. 

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad v Ostravě 

Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově 

vázaných prostředků, zabezpečování činnosti finančního manažera pro krajské projekty 

financované z evropských zdrojů administrované odborem evropských projektů……. 

Požadované vzdělání: VO nebo US – zaměření ekonomické, všeobecné 

Předpoklady: --- 

Jiné požadavky: Praxe v oblasti ekonomické 2 roky, v případě středoškolského vzdělání 5 let; 

znalost problematiky přípravy a řízení projektů výhodou. 

Požadované doklady: 

a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,  

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,  

d) osobní dotazník.  

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba určitá – 1 rok. 

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum 

a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo 

číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu 

s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním 

zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici. (doložení pracovního posudku je nepovinné) 

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 12. 5. 2010 na 

adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitelky 

krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s 

označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky 

doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/?f=939
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/ud_mista_02.html


Příloha č. 3: Přihláška k výběrovému řízení 
 

Přihláška k výběrovému řízení 
 
 
 

Název výběrového řízení:  

Číslo výběrového řízení:  

Jméno, příjmení, titul:  

Datum a místo narození:  

Státní příslušnost:  

Místo trvalého pobytu:  

Kontaktní adresa: (pokud je odlišná od 
adresy trv. pobytu) 

 

Číslo občanského průkazu:  

E-mail:  

Telefonní kontakt:  

 
 
ANO               NE
  

 
Vyjádřete, prosím, souhlas či nesouhlas s tím, aby Vaše osobní údaje 
v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, 
nejvyšší dosažené vzdělání, průběh dosavadního zaměstnání, jazykové 
znalosti, odborné znalosti a dovednosti, e-mail, telefonní kontakt byly 
použity k evidenci do databáze uchazečů o zaměstnání. 
 
 
 
Datum:      Podpis: 
 

 

 

 



Příloha č. 4: Ustanovení pracovního řádu 
 

Základní pracovní doba je stanovena takto: 

Pondělí 9:00 – 17:00 (7,5 hodin) 

Úterý 9:00 – 14:30 (5,0 hodin) 

Středa 9:00 – 17:00 (7,5 hodin) 

Čtvrtek 9:00 – 14:30 (5,0 hodin) 

Pátek 9:00 – 14:30 (5,0 hodin) 

 

Volitelná pracovní doba je stanovena takto: 

  začátek pracovní doby konec pracovní doby 

pondělí 7:00 – 9:00 17:00 – 19:00 

úterý 7:00 – 9:00 14:30 – 19:00 

středa 7:00 – 9:00 17:00 – 19:00 

čtvrtek 7:00 – 9:00 14:30 – 19:00 

pátek 7:00 – 9:00 14:30 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Pravidla vystupování 
 

1. Při vstupu návštěvy do kanceláře zdraví první zaměstnanec, zpravidla: "Dobrý den 

(ráno/odpoledne/večer)" a připojí zdvořilostní dotaz: "Jak vám mohu pomoci? 

(Přejete si?)", případně nabídne návštěvě místo: "Prosím, posaďte se". Představení 

zaměstnance není nutné, jméno je uvedeno na identifikačním štítku na pracovišti. Také 

podání ruky není nutné, neučiní-li tak návštěva 

2. Před odchodem návštěvy z kanceláře se zaměstnanec vždy ujistí, zda bylo podané 

vysvětlení srozumitelné a nabídnuté řešení dostatečné: "Mohu vám ještě nějak 

pomoci? Mohu vám ještě s něčím poradit? Rozuměl jste mi? Budete-li potřebovat další 

informace či vysvětlení, můžete se na mě kdykoliv obrátit. Rád vám kdykoliv opět 

pomohu." Pokud se tak nestalo v průběhu jednání, nabídne zaměstnanec před 

odchodem návštěvě kontakt na sebe či kolegy. 

3. Je-li zaměstnanec v pozici návštěvníka nebo jedná-li v jiné instituci či úřadu, 

představuje se: 

"Dobrý den 

Jméno a příjmení (případně funkce) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Odbor (případně oddělení)." 

a) při externím telefonickém hovoru (v pozici volaného):  

i. ředitelka: 

"Dobrý den (ráno/odpoledne/večer) 

Jméno a příjmení, ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje 

Přejete si? (Prosím. Mohu vám pomoci?)", 

ii. vedoucí odboru: 

"Dobrý den (ráno/odpoledne/večer) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Jméno a příjmení, vedoucí odboru 

Přejete si? (Prosím. Mohu vám pomoci?)", 

iii. zaměstnanec: 

"Dobrý den (ráno/odpoledne/večer) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Odbor 

Jméno a příjmení (případně funkce: např. vedoucí oddělení, tiskový 

mluvčí) 

Přejete si? (Prosím. Mohu vám pomoci?)", 

iv. sekretariáty: 

"Dobrý den (ráno/odpoledne/večer) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Sekretariát (hejtmana kraje, náměstka hejtmana kraje, ředitelky 

krajského úřadu, vedoucího odboru) 

Jméno a příjmení 

 



b) při interním telefonickém hovoru: 

"Jméno a příjmení 

Odbor nebo oddělení, případně funkce 

Prosím.", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6: Pravidla odívání 

1. Zaměstnanec se při volbě odívání řídí pravidly etikety, dbá, aby byl oděv čistý, bezvadný 

a důstojný jeho profesi. 

2. Pravidla odívání pro ženy:  

I. vhodným oděvem jsou: kostým (kalhotový či se sukní), kalhoty, sukně, sako, vesta, 

šaty, halenka, košile, svetřík, společenské triko, 

II. nevhodné je příliš vyzývavé oblečení - např. nadměrně pestré barvy, extrémně krátké 

sukně a hluboké výstřihy, průsvitné materiály, odhalená břicha, špagetová ramínka, 

nápadné doplňky, příliš šperků, 

III. nevhodné jsou dále volnočasové a sportovní oděvy - např. z džínového materiálu, 

šusťáku, sportovní soupravy, trika s nadměrnými nápisy, 

IV. nevhodná je obuv sportovní a domácího typu. 

3. Pravidla odívání pro muže:  

I. vhodným oděvem jsou: oblek, klasické kalhoty, sako, vesta, košile, kravata, rolák, 

II. nevhodné je volnočasové a sportovní oblečení – např. kraťasy, sportovní trika, oděv 

z džínového materiálu, šusťáku, sportovní soupravy, nevhodný je dále oděv příliš 

pestrých barev, průsvitné materiály a nápadné doplňky, 

III. obuv má být uzavřená, nevhodná je obuv sportovní a domácího typu. 

IV. Celkový vzhled dotvářejí vhodné doplňky (např. hodinky, brýle, aktovka, kabelka, 

šála, šátek), úprava vlasů, rukou, u mužů vousů, u žen nalíčení, které by nemělo být 

příliš nápadné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


