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Příloha P I 
Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost statutárního města                  
a magistrátu 

• Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění 
• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 
• Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, v platném znění 
• Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění 
• Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění 
• Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění 
• Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění 
• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění 
• Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, v platném znění 
• Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném 

znění 
• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění 
• Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním 

zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
• Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
• Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových    

a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění 
• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, v platném znění 
• Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky, v platném znění 
• Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, 

v platném znění 
• Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, v platném znění 
• Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, v platném znění 
• Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
• Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů,               

v platném znění 
• Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v platném znění 
• Zákon č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v platném 

znění 
• Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, v platném znění 
• Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,        

v platném znění 
• Zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném znění 
• Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
• Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění 
• Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů, v platném znění 
• Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění 
• Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, v platném znění 
• Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, v platném znění 
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• Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném 
znění 

• Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění 

• Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění 
• Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění 
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění 
• Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění 
• Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění 
• Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění 
• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění 
• Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění 
• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší o změně některých dalších zákonů,           

v platném znění 
• Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, v platném znění 
• Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 

obcí s rozšířenou působností, v platném znění 
• Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti                  

s ukončením činnosti okresních úřadů, v platném znění 
• Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění 
• Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném         

a jiném vzdělávání, v platném znění 
• Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění 
• Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o správních poplatcích 
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),    

v platném znění 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
• Zákon č. 197/2009 Sb. o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji          

a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany    

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 
• Zákon č. 296/2009 Sb. o sčítání lid, domů a bytů v roce 20111

                                                 
1 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín. 
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Příloha P II 

Organizační členění Magistrátu města Děčín 

Magistrát se člení na odbory, oddělení a úseky takto: 

a) 29 Primátor  
290.1 úsek interní audit  

b) 30 Tajemník  
300.1 bezpečnostní ředitel  

301 oddělení personální a mzdové  
302 oddělení kontrolní a právní 
303 oddělení krizového řízení 

c) 31 Odbor provozní a organizační  
310.1 sekretariát odboru 

311 oddělení kancelář primátora 
312 oddělení organizační 
313 oddělení informačních technologií 
314 oddělení hospodářské správy 
315 oddělení spisové služby 

d) 32 Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
320.1 sekretariát odboru 

321 oddělení správních agend a matriky 
322 oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend 
323 oddělení obecní živnostenský úřad 
324 oddělení silničního správního a dopravního úřadu 

e) 33 Odbor stavební úřad  
330.1 sekretariát odboru 

331 oddělení stavebního řádu 
332 oddělení územního rozhodování 

f) 34 Odbor životního prostředí 
340.1 sekretariát odboru a ekologické centrum 

341 oddělení ochrany přírody, zemědělství a lesního hospodářství 
341.1 Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata 

342 oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí 

g) 35 Odbor ekonomický 
350.1 sekretariát odboru 

351 oddělení rozpočtu a rozborů 
352 oddělení účetnictví 
353 oddělení správy daní a poplatků 

h) 36 Odbor rozvoje 
360.1 sekretariát odboru 

361 oddělení strategického rozvoje a projektů 
362 oddělení Úřad územního plánování 
363 oddělení investic 
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i) 37 Odbor místního hospodářství a majetku města 
370.1 sekretariát odboru 

371 oddělení nakládání s majetkem města 
372 oddělení správy majetku a komunálních služeb 
373 oddělení správy pozemních komunikací města 

j) 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
380.1 sekretariát odboru 

381 oddělení pomoci v hmotné nouzi 
382 oddělení péče o seniory a zdravotně postižené 
383 oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

k) 39 Odbor školství a kultury 
391 oddělení školství 
392 oddělení kultury a památkové péče2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín. 
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Příloha P III 
Grafy – analýza pracovního kolektivu 

 Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

Struktura zam ěstnanc ů dle pohlaví

Muži
26%

Ženy
74%

Muži Ženy
 

Z grafu je zřetelné, že je větší procentuální zastoupení žen. Jedná se téměř              
o trojnásobek počtu mužů. 

 Struktura zaměstnanců dle věku 

Struktura zam ěstnanc ů dle v ěku

do 20-ti let
0%

do 30-ti let
11%

do 40-ti let
30%

do 50-ti let
29%

do 60-ti let
27%

nad 60 let
3%

do 20-ti let do 30-ti let do 40-ti let do 50-ti let do 60-ti let nad 60 let
 

Z grafu lze vyčíst, že největší procentuální podíl zaměstnanců dle věku má 
kategorie do čtyřiceti let s necelou 1/3. O jedno procento méně a také s necelou 1/3 mají 
zaměstnanci do padesáti let. Naopak nejmenší podíl má věková kategorie do dvaceti let,    
a tudíž je v podstatě úplně zanedbatelná. Nezanedbatelný a zároveň překvapující podíl 
z celku tvoří věková kategorie 51 – 60 let, celých 27 %. Lze říci, že celkový věkový 
průměr zaměstnanců magistrátu města Děčín přesahuje cca 45 let, což není zrovna příznivý 
stav. Tento trend se v posledních letech nemění.   
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 Struktura zaměstnanců dle délky pracovního poměru 

Struktura zam ěstnanc ů dle délky pracovního pom ěru

do 10-ti let
49%

do 20-ti let
43%

do 40-ti let
2%

nad 40 let
0%

do 30-ti let
6%

do 10-ti let do 20-ti let do 30-ti let do 40-ti let nad 40 let
 

Z grafu je patrné, že zaměstnanci s dosavadní praxí do deseti a dvaceti let zabírají 
největší podíl z celku. Naopak zaměstnanci s dosavadní praxí do čtyřiceti let tvoří pouhá   
2 %. Z toho lze usoudit, že pracovní kolektiv v posledních letech je více méně neměnný    
a zaměstnanci magistrátu si svou práci úředníka udržují. 

 Struktura zaměstnanců dle vzdělání 

Struktura zam ěstnanc ů dle vzd ělání

Základní 
1% SO s výučním 

listem
4%

ÚSO s maturitou
74%

Vysokoškolské
19%

Vyšší odborné
2%

Základní SO s výučním listem ÚSO s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské
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Graf znázorňuje, že největší podíl z celku mají zaměstnanci se středoškolským 
vzděláním (s maturitou), následují zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním (např. 
vedoucí oddělení či odborů) a s nejmenším procentuálním podílem jsou zaměstnanci        
se základním vzděláním. Nepoměr úředníků se středoškolským a vysokoškolských 
vzděláním je velký. Navrhuji, aby si např. prostřednictvím kvalifikační dohody mohli 
zaměstnanci magistrátu zvýšit vzdělání, což by mohlo pro ně být formou motivační, tedy 
formou profesního růstu.   
Graf - vzdělávání zaměstnanců magistrátu 

Přehled vzdělávání zaměstnanců magistrátu v období 2007-2009 

Přehled vzd ělávání zam ěstnanc ů
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Celkový počet zaměstnanců v aktuálním roce Celkem proškolených dnů za celý úřad

Prostředky vynaložené na vzdělávání
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, co se týče proškolených dnů za celý úřad,          
že počet od roku 2007 klesal, naopak prostředky vynaložené na vzdělávání v roce 2008 
dosáhly svého maxima a v roce 2009 minima. Lze říci, že finance přidělené magistrátem 
na vzdělávání zaměstnanců v posledních třech letech jsou téměř stejné, ale počet 
proškolených dnů za celý úřad výrazně poklesl. To znamená jediné – cena jednotlivých 
školení je vyšší. 
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Příloha P IV 
Personální činnosti magistrátu 

• plánování personálních potřeb 
• plánování personálních nákladů  
• personální controlling  
• organizaci výběrových řízení na volná pracovní místa zaměstnanců statutárního 

města a ředitelů PO 
• přípravu a spolupráci na hodnotících rozhovorech 
• analýzu personálního potenciálu 
• analýzu výsledků a nákladů na vzdělávání 
• zpracování organizační struktury a systemizace 
• systém odměňování zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města 
• optimalizaci profesní a kvalifikační skladby lidských zdrojů 
• ve vymezených kompetencích zastupuje statutární město při jednáních                   

se vzdělávacími institucemi, úřady práce, finančním úřadem, správou sociálního 
zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy apod. 

• zpracování podkladů pro tajemníka a primátora při kolektivním vyjednávání 
• metodickou spolupráci s vedoucími odborů,  Městskou policií Děčín a PO 

statutárního města 
• personální administrativu související s přijímáním zaměstnanců statutárního 

města do pracovního poměru 
• personální administrativu související s ukončováním pracovních poměrů 
• evidenci pracovních poměrů vzniklých na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr 
• vyřizování žádostí o starobní nebo invalidní důchod 
• administrativu a organizování pracovních a životních výročí zaměstnanců 

statutárního města 
• vedení interní evidence a výkazů dovolených, pracovní neschopnosti a dalších 

překážek v práci  
• sledování limitů přesčasové práce  
• vydávání služebních průkazů zaměstnancům statutárního města  
• organizování průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace pro zaměstnance 

statutárního města 
• organizování zkoušek odborné způsobilosti pro zaměstnance statutárního 

města 
• odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu 
• zpracování statistických výkazů za oblast personální a mzdovou 
• registrační a ohlašovací povinnosti zaměstnavatele v agendě spojené s nástupy  

zaměstnanců do pracovního poměru a skončení pracovního poměru směrem k ZP, 
OSSZ, ÚP 

• zúčtování platu, srážek z platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných 
zaměstnancům statutárního města  

• výpočet výše srážek z měsíční odměny a zúčtování měsíční odměny zastupitelům  
města 

• agendu daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců statutárního města                 
a zastupitelů města 

• agendu pojistného na sociální a zdravotní pojištění 
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• agendu příspěvku zaměstnavatele na důchodové  připojištění zaměstnanců 
statutárního města a zastupitelů města 

• zpracovává evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců statutárního města 
a zastupitelů města 

• kontrolu vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců statutárního města                    
a zastupitelů města a jejich bezhotovostní výplatu 

• evidování uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti za celý magistrát a městskou 
policii 

• periodické preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců statutárního města 
• řádnou archivaci písemností oddělení personálního a mzdového3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín. 
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Příloha P V 
Definice vzdělávání zaměstnanců magistrátu 

Vstupní vzdělávání 

Vstupní vzdělávání zahrnuje znalosti základů veřejné správy, zvláště obecných 
zásad organizace a činnosti veřejné správy a územního samosprávného celku, základy 
veřejného práva, veřejných financí, evropského správního práva a povinností a pravidel 
etiky úředníka, základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností, 
znalosti základů užívání informačních technologií, základní komunikační, organizační       
a další dovednosti vztahující se k jeho pracovnímu zařazení. 

Úředník je povinen ukončit vstupní vzdělávaní nejdéle do tří měsíců ode dne 
vzniku pracovního poměru. 

Průběžné vzdělávání 

Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání 
úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku. O účasti 
úředníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úřadu na základě potřeb územního 
samosprávného celku a s přihlédnutím k plánu vzdělávání úředníka, úředník je povinen     
se kurzu zúčastnit. 

Zaměření: 

Diskriminace, environmentální minimum, Evropská unie, katastr nemovitostí 
ČR, komunikační dovednosti úředníka, obec a zákon, rovné příležitosti žen a mužů, 
správní řád, veřejné zakázky v ČR…  

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů 

Vzdělávání vedoucích úředníků zahrnuje obecnou část a zvláštní část. Obecná část 
zahrnuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků. Zvláštní část zahrnuje přehled       
o činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými 
úředníky. Vedoucí úředník je povinen ukončit vzdělávání vedoucích úředníků do dvou let    
ode dne, kdy začal vykonávat funkci vedoucího úředníka. 

Zaměření: 

Oblast územního rozvoje, oblast finanční a kontrolní, oblast rozvoje lidských 
zdrojů, oblast technické infrastruktury a životního prostředí… 

Poznámka: 

Každý kurz se skládá z výkladu (texty je možné si vytisknout), na konci některých 
kapitol jsou autotesty, kde je možné ověření nastudovaných vědomostí. Na závěr každého 
kurzu je připraven závěrečný test, po jehož úspěšném absolvování obdrží student 
osvědčení. Kurzy je možné navštěvovat kdykoliv, i bez nutnosti závěrečného testování. 
Každý úředník má tedy neustále na dosah informace, které potřebuje a o kterých ví, že je 
v kurzu najde. 
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Vyhodnocení ankety vzdělávání zaměstnanců úřadů formou e-learningu 

 

Přehled vyhodnocení otázek týkajících se vzdělávání formou e-learningu 

Magistrát Městský úřad Obecní úřad Typ 
samosprávy ANO % NE % Celkem 

% 
ANO % NE % Celkem 

% 
ANO % NE % Celkem 

% 

Otázka č. 2 3 75 1 25 5 38 8 62 1 9 10 91 
Otázka č. 4 3 75 1 25 13 100 0 0 2 18 9 82 

Otázka č. 5 4 100 0 0 12 92 1 8 2 18 9 82 

Otázka č. 6 3 75 1 25 12 92 1 8 1 9 10 91 

Otázka č. 7 1 25 3 75 3 23 10 77 0 0 11 100 

Otázka č. 8 4 100 0 0 4 31 9 69 1   9 10 91 

Otázka č. 9 4 100 0 0 

100 

6 46 7 54 

100 

1 9 10 91 

100 

Otázka č. 3 3-5 let 1-4 roky 1 rok 

Upřesnění 
otázky č. 9  

Datové schránky v návaznosti na spisovou službu; elektronická konverze dokumentů; CZECH POINT; IT kurzy; školení řidičů; zákon o obcích, o úřednicích; 
stavební zákon; legislativa odpadů; přístup ke klientům, problémový klient, etika na úřadě; základní legislativa v oblasti eGovermentu; elektronický podpis; 
informační systém datových schránek; spisová služba; MS Word, MS Excel; nová úprava správy daní a poplatků; adaptace nových zaměstnanců; adaptace 
stávajících zaměstnanců; program pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené. 
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Dotazník – e-learning jako forma vzdělávání 

1. Jaký typ samosprávy zastupujete? 

 magistrát  městský úřad  obecní úřad  
 

2. Využíváte e-learning jako formu vzdělávání vašich zaměstnanců magistrátu (úřadu)? 
ano   ne  Prosím zaškrtněte  odpověď 

 
3. Pokud ano, jak dlouho využíváte tuto formu vzdělávání? Napište prosím odpověď: 

……………………………………………………………………………………… 

4. Využíváte akreditované kurzy vstupního vzdělávání vašich zaměstnanců jako např.: 

Veřejná správa v ČR, právo, veřejná ekonomika a finance, etika a korupce, informatika, 
management a komunikace…? 

ano   ne  Prosím zaškrtněte  odpověď 

5. Využíváte akreditované kurzy průběžného vzdělávání vašich zaměstnanců jako např.: 

Diskriminace, environmentální minimum, Evropská unie, katastr nemovitostí ČR, 
komunikační dovednosti úředníka, obec a zákon, rovné příležitosti žen a mužů, správní řád, 
veřejné zakázky v ČR…? 

ano   ne  Prosím zaškrtněte  odpověď 

6. Využíváte akreditované kurzy vzdělávání vedoucích pracovníků např.: 

Oblast územního rozvoje, oblast finanční a kontrolní, oblast rozvoje lidských zdrojů, oblast 
technické infrastruktury a životního prostředí…? 

ano   ne  Prosím zaškrtněte  odpověď 
 
7. Probíhá u vás „Školení ze zákona“ také formou e-learningu např. 

BOZP - vedoucí, BOZP - zaměstnanci, školení řidičů referentských vozidel…?  

ano   ne  Prosím zaškrtněte  odpověď 
 
8. Probíhají u vás IT kurzy např. 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access…?  

ano   ne  Prosím zaškrtněte  odpověď 
 
9. Plánujete nové kurzy touto formou vzdělávání? 
 

ano   ne  Prosím zaškrtněte  odpověď 
 

Pokud ano, jaké……………………………………………………………………………... 
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Seznam kontaktovaných samosprávních celků - magistrátů, městských úřadů              
a obecních úřadů  

1) Město Děčín 

Magistrát: http://www.mmdecin.cz/ 

Městský úřad: kleinertova@benesovnpl.cz, kosova.j@jirikov.cz, mrazova@krasnalipa.cz, 
lukesova@mesto-sluknov.cz, radek.kriz@varnsdorf.cz 

Obecní úřad: ouarnoltice@quick.cz, ou@dobkovice.cz 

2) Město Chomutov 

Magistrát: i.podlahova@chomutov-mesto.cz 

Městský úřad: dlouha@muklasterec.cz 

Obecní úřad: ou-brezno@volny.cz, obec@obec-perstejn.cz 

3) Město Litoměřice 

Magistrát: ----------------- 

Městský úřad:  emilie.kralova@meulovo.cz 

Obecní úřad: urad@brnany.cz, info@obec-doksany.cz  

4) Město Louny 

Magistrát: ---------------------- 

Městský úřad: gasparova@podborany.net 

Obecní úřad: oublatno@telecom.cz, obec@hrivice.cz  

5) Město Most 

Magistrát: Hana.Jandova@mesto-most.cz 

Městský úřad: palkova@mulitvinov.cz  

Obecní úřad: ekonom@oubecov.cz, obec@loukaulitvinova.cz,  

6) Město Teplice 

Magistrát: vlckova@teplice.cz 

Městský úřad: sedlakova@bilina.cz, tarnopolska@mu.duchcov.cz, sosnova@osek.cz 

Obecní úřad: bystrany@iol.cz, ouzabrusany@volny.cz 

7) Město Ústí nad Labem 

Magistrát: marcela.kittlerova@mag-ul.cz 

Městský úřad: posta@mutrmice.cz, vlcek@chabarovice.cz 

Obecní úřad: obec@libouchec.cz, ekonom@povrly.cz 
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Příloha P VI        

Jak jste spokojeni s prací Magistrátu m ěsta Děčín?  

Vážení občané, dámy a pánové, 
 

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká spokojenosti s prací Magistrátu města Děčín. Vaše odpovědi budou 
zpracovány anonymně a využity výhradně pro účely výzkumu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do sběrných schránek na recepcích budov 
magistrátu na Mírovém náměstí v Děčíně IV nebo v ulici 28. října v Děčíně I. Dotazník můžete vyplnit rovněž elektronicky prostřednictvím 
internetových stránek města Děčín dostupných na http://www.mmdecin.cz/. Dotazník zpracoval ve spolupráci s Magistrátem města Děčín                   
Bc. Kamil Beránek, který provede i jeho vyhodnocení. 

V úvodních 7 otázkách zaškrtněte , prosím jednu z uvedených možností, v otázce č. 6 doplňte odpověď.  Následně zvolte jednu z možností 
v každé sledované oblasti dle stupnice hodnocení, kdy 1 znamená spokojen(a); 2 – spíše spokojen(a); 3 – spíše nespokojen(a); 4 – nespokojen(a).  

1. Pohlaví - jste muž nebo žena? 
 muž   
 žena 

2. Věková skupina  
 do 30 
 31 - 40 
 41 - 50 
 51 – 65 
 66 a více 

3. Zaměstnání  
 student 
 živnostník 
 zaměstnaný 
 nezaměstnaný 
 důchodce 
 „mateřská dovolená“ 

4. Nejvyšší dosažené vzdělání  
 základní 
 vyučen  
 střední s maturitou 
 vysokoškolské 

 

5. Rodinný stav  
 svobodný (á) 
 ženatý, vdaná 
 rozvedený (á) 
 vdovec, vdova 

6. Rodinné zázemí 
Uveďte počet dětí…………………………………………. 

7. Doplňte, prosím, v jaké věci jste magistrát navštívili: 
…………………………………………………………………….. 
případně přímo zaškrtněte navštívený odbor  

 30 – oddělení personální a mzdové, kontrolní a právní, oddělení 
krizového řízení 

 31 - odbor provozní a organizační 
 32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
 33 – odbor stavební úřad 
 34 – odbor životního prostředí 
 35 – odbor ekonomický 
 36 – odbor rozvoje 
 37 – odbor místního hospodářství a majetku města 
 38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 39 – odbor školství a kultury 
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8. Jak hodnotíte orientační systém v budovách magistrátu? 
 1 = spokojen(a) 
 2 = spíše spokojen(a) 
 3 = spíše nespokojen(a) 
 4 = nespokojen(a) 

9. Jak hodnotíte jednání a vystupování úředníků? 
 1  
 2  
 3 
 4 

10. Jak hodnotíte odbornou úroveň úředníků? 
 1  
 2  
 3 
 4 

11. Jak hodnotíte vstřícnost a nestrannost úředníků? 
 1 
 2 
 3 
 4 

12. Jak hodnotíte při jednání srozumitelnost vyjadřování 
úředníků? 

 1 
 2 
 3 
 4 

13. Jak hodnotíte rychlost plnění požadavků? 
 1  
 2  
 3 
 4 

 
 

14. Jak hodnotíte provozní dobu magistrátu? 
 1  
 2  
 3 
 4 

15. Jak hodnotíte komunikaci magistrátu s veřejností o svých 
plánech a záměrech? 

 1 
 2 
 3 
 4 

16. Uvítali byste označení úředníků jmenovkami? 
 ano 
 ne 
 nezáleží mi na tom 

17. Doporučili byste zavedení určité změny na magistrátu, která by 
zkvalitnila služby občanům? Pokud ano, tak jaké: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji Vám za laskavost a čas věnovaný vyplnění dotazníku. 
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Výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření – tabulková část 

Návštěvnost odborů 

Návštěvnost odborů 

Odbor Po čet vrácených dotazník ů v ks Po čet vrácených dotazník ů v % 

30 12 4,69 
31 18 7,03 
32 38 14,84 
33 36 14,06 
34 29 11,33 
35 23 8,98 
36 4 1,56 
37 54 21,09 
38 35 13,67 
39 7 2,73 

Celkem 256 100 

Základní charakteristika souboru 

Věk - pohlaví 

Věk - pohlaví do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 65 let 66 a více Celkem 
Muži 19 35 29 26 19 128 
% 14,84 27,34 22,66 20,32 14,84 100 
Ženy 31 39 23 25 10 128 
% 24,22 30,47 17,97 19,53 7,81 100 
Celkem 50 74 52 51 29 256 
Celkem % 19,53 28,91 20,31 19,92 11,33 100 

Věk - pohlaví 

Věk - pohlaví 

24,22
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Z grafu „Věk – pohlaví“ je patrné, že se jedná o vyrovnaný základní soubor. Počet, 
a tím i procentuální podíl mužů a žen, je zcela vyrovnaný. Nejvíce klientů (téměř 1/3), již 
navštívili magistrát, jsou muži i ženy z věkové kategorie 31 - 40 let. Je to pravděpodobné, 
jelikož se jedná o obyvatelstvo v produktivním věku a tudíž obyvatelstvo pracující se 
záměrem magistrát v určité záležitosti navštívit. Ostatní věkové kategorie jsou v podstatě 
vyrovnané. Nezaostává ani návštěvnost klientů věkové kategorie nejvyšší, tedy 66 a více.  

 Věk – zaměstnání 

Věk - zaměstnání do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 65 let 66 a více Celkem 
Student 23 0 0 0 0 23 
% 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Živnostník 8 19 19 8 0 54 
% 16,00 25,68 36,54 15,69 0,00  
Zaměstnaný 8 40 25 11 0 84 
% 16,00 54,05 48,08 21,57 0,00  
Nezaměstnaný 8 8 8 2 0 26 
% 16,00 10,81 15,38 3,92 0,00  
Důchodce 0 0 0 30 26 56 
% 0,00 0,00 0,00 58,82 89,66  
„Mat. dovol.“ 3 7 0 0 3 13 
% 6,00 9,46 0,00 0,00 10,34  
Celkem 50 74 52 51 29 256 
Celkem % 100 100 100 100 100  

Věk - zaměstnání 

Věk - zaměstnání

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
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Z grafu „Věk – zaměstnání“ lze vyčíst, že ve věkové kategorii do třiceti let mají 
největší podíl studenti (téměř ½), což není v současnosti žádným překvapením, neboť lidé 
tohoto věku dávají přednost vzdělávání. Ostatní skupiny této věkové kategorie jsou 
vyrovnané s výjimkou 6 % respondentů na mateřské dovolené. V další věkové kategorii  
31 - 40 let zaujímají více jak ½ zaměstnaní, ¼ živnostníci a ostatní skupiny této kategorie 
jsou opět téměř vyrovnané. Kromě věkové kategorie do třiceti let, kde převládali studenti,     
se naopak v ostatních věkových kategoriích již neobjevují. V kategorii 41 - 50 let není 
překvapením, že živnostníci a zaměstnaní tvoří podíl téměř 85 %, ale i to, že nezaměstnaní 
této věkové kategorie tvoří cca 15 % vzhledem k současné životní situaci. V předposlední 
věkové skupině 51 - 65 let se prokazuje, že je stále obyvatelstvo aktivně pracující a tvoří 
1/3 této kategorie. Téměř 60 % respondentů této věkové kategorie tvoří důchodci.             
A v poslední věkové kategorii téměř 90 % tvoří právě důchodci, tedy lidé 
v poproduktivním věku, což není překvapením, ale zcela určitě předpoklad. Zajímavostí 
jsou důchodci uvádějící mateřskou dovolenou? Tento fakt, jsem si ověřil na Úřadu práce 
odboru státní sociální podpory v Ústí nad Labem a Okresní správy sociálního zabezpečení 
v Litoměřicích, že je to možné. Nabízí se tu příklad, kdy malé nezaopatřené dítě přijde      
o oba rodiče a tudíž prarodiče nebo i jiná třetí osoba může dítě soudně svěřené získat       
do péče. Pak tato osoba má nárok na vyplácení rodičovského příspěvku. 

 Věk - vzdělání 

Věk - vzdělání do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 65 let 66 a více Celkem 
Základní 5 5 6 1 4 21 
% 10,00 6,76 11,54 1,97 13,79  
Vyučen 7 12 11 16 6 52 
% 14,00 16,22 21,15 31,37 20,69  
Střední s mat. 19 38 27 28 8 120 
% 38,00 51,34 51,93 54,90 27,59  
Vysokoškolské 19 19 8 6 11 63 
% 38,00 25,68 15,38 11,76 37,93  
Celkem 50 74 52 51 29 256 
Celkem % 100 100 100 100 100  
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Věk – vzdělání 
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Nejméně početnou skupinou jsou respondenti se základním vzděláním a téměř      
ve všech věkových kategoriích s podobným procentuálním podílem. Naopak nejpočetnější 
skupinu tvoří věková kategorie 31 - 40 let se středoškolským vzděláním. V kategorii          
do třiceti let je rovnocenný podíl respondentů se středním a vysokoškolským vzděláním, 
tvořící celých 38 %. Vyučených respondentů ve všech věkových kategoriích je v průměru 
kolem 20 %. Z grafu je patrné, že v každé věkové kategorii převládají respondenti                       
se středoškolským vzděláním s výjimkou věkové kategorie 66 a více, kde jsou 
nejpočetnější vysokoškoláci. Tato kategorie je také „krásným“ příkladem vzestupné řady – 
od nejmenšího podílu respondentů se základním vzděláním, přes podíly vyučených            
a středoškolsky vzdělaných až k největšímu podílu právě vysokoškoláků. 

Zaměstnání – vzdělání 

 Zaměstnání – vzdělání 

 Student Živnostník Zam. Nezam. Důchodce „M.d.“ Celkem 
Základní 3 1 2 8 2 5 21 
% 13,05 1,85 2,38 30,77 3,57 38,46  
Vyučen 0 15 7 10 17 3 52 
% 0,00 27,78 8,33 38,46 30,36 23,08  
Střední  8 26 53 6 24 3 120 
% 34,78 48,15 63,10 23,08 42,86 23,08  
Vysok. 12 12 22 2 13 2 63 
% 52,17 22,22 26,19 7,69 23,21 15,38  
Celkem 23 54 84 26 56 13 256 
Celkem 
% 

100 100 100 100 100 100  
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 Zaměstnání - vzdělání 
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Graf ukazuje závislost zaměstnání respondentů na jejich dosaženém vzdělání. 
V kategorii „student“ je více jak ½ vysokoškoláků, což může vysvětlovat fakt,                   
že vysokoškolské vzdělání mají a dále studují a více jak 1/3 středoškoláků, kteří vysokou 
školu právě studují. Téměř ½ živnostníků tvoří středoškoláci a zhruba druhou polovinu 
tvoří vyučení a vysokoškoláci. 63 % je zaměstnaných středoškoláků a 26 % respondentů 
s vysokoškolským vzděláním v této kategorii. Ve skupině „nezaměstnaný“ je více jak 1/3 
vyučených, téměř 1/3 se základním vzděláním a o zbývající 1/3 se dělí respondenti           
se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Ve skupině „mateřská dovolená“ není 
nijak překvapující fakt, že více jak 1/3 respondentů má základní vzdělání, vyučení              
a středoškolsky vzdělaní jsou procentuálně vyrovnaní a zhruba 15 % vysokoškoláků je     
na „mateřské dovolené“, což vybízí k takovému názoru, že respondenti ve věku do 30 let 
skončili se studiem a začínají zakládat rodiny. Z grafu je patrné, že nejpočetnější skupinou 
jsou respondenti zaměstnaní se středoškolským vzděláním. 

Vyhodnocení spokojenosti respondentů – zadané otázky v porovnání jednotlivých 
odborů 

V následujících tabulkách jsou zvýrazněny odbory 36 a 39, které upozorňují na to, 
že procentuální hodnoty jsou na základě malého počtu respondentů vysoké a tudíž se kvůli 
možnému zkreslení výsledků s nimi „nepočítá“. Jsou zobrazeny tedy jen pro přehlednost. 
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Otázka č.8: Jak hodnotíte orientační systém v budovách magistrátu? 

 Jak hodnotíte orientační systém v budovách magistrátu? 

 
8 

1  
spokojen (a) 

% 

2 
spíše spokojen (a) 

% 

3 
spíše nespokojen (a) 

% 

4 
nespokojen (a) 

% 
Odbor 30 66,67 16,67 8,33 8,33 
Odbor 31 44,44 33,33 16,67 5,56 
Odbor 32 50,00 42,11 5,26 2,63 
Odbor 33 44,45 47,22 8,33 0,00 
Odbor 34 58,62 31,03 10,35 0,00 
Odbor 35 73,91 17,39 8,70 0,00 
Odbor 36 25,00 75,00 0,00 0,00 
Odbor 37 38,89 48,15 12,96 0,00 
Odbor 38 54,29 28,57 17,14 0,00 
Odbor 39 57,14 42,86 0,00 0,00 
Průměr 53,91 33,06 10,97 2,06 

Otázka č.9: Jak hodnotíte jednání a vystupování úředníků? 

 Jak hodnotíte jednání a vystupování úředníků? 

 
9 

1  
spokojen (a) 

% 

2 
spíše spokojen (a) 

% 

3 
spíše nespokojen (a) 

% 

4 
nespokojen (a) 

% 
Odbor 30 50,00 41,67 8,33 0,00 
Odbor 31 44,44 38,89 16,67 0,00 
Odbor 32 65,80 23,68 7,89 2,63 
Odbor 33 66,67 25,00 5,55 2,78 
Odbor 34 65,52 17,24 17,24 0,00 
Odbor 35 47,83 34,78 17,39 0,00 
Odbor 36 50,00 25,00 0,00 25,00 
Odbor 37 70,37 22,22 7,41 0,00 
Odbor 38 31,43 45,71 20,00 2,86 
Odbor 39 42,86 42,86 14,28 0,00 
Průměr 55,26 31,15 12,56 1,03 
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Otázka č.10: Jak hodnotíte odbornou úroveň úředníků? 

 Jak hodnotíte odbornou úroveň úředníků? 

 
10 

1  
spokojen (a) 

% 

2 
spíše spokojen (a) 

% 

3 
spíše nespokojen (a) 

% 

4 
nespokojen (a) 

% 
Odbor 30 58,33 41,67 0,00 0,00 
Odbor 31 44,44 33,34 22,22 0,00 
Odbor 32 63,16 23,68 2,63 10,53 
Odbor 33 66,67 25,00 8,33 0,00 
Odbor 34 55,17 34,48 10,35 0,00 
Odbor 35 43,48 39,13 17,39 0,00 
Odbor 36 50,00 25,00 0,00 25,00 
Odbor 37 62,96 25,93 9,26 1,85 
Odbor 38 28,57 42,86 28,57 0,00 
Odbor 39 42,86 42,86 0,00 14,28 
Průměr 52,85 33,26 12,34 1,55 

Otázka č.11: Jak hodnotíte vstřícnost a nestrannost úředníků 

 Jak hodnotíte vstřícnost a nestrannost úředníků 

 
11 

1  
spokojen (a) 

% 

2 
spíše spokojen (a) 

% 

3 
spíše nespokojen (a) 

% 

4 
nespokojen (a) 

% 
Odbor 30 58,33 33,34 8,33 0,00 
Odbor 31 38,89 38,89 22,22 0,00 
Odbor 32 57,89 21,05 15,79 5,27 
Odbor 33 52,78 41,67 5,55 0,00 
Odbor 34 48,28 31,03 20,69 0,00 
Odbor 35 47,83 34,78 17,39 0,00 
Odbor 36 50,00 25,00 0,00 25,00 
Odbor 37 70,37 18,52 9,26 1,85 
Odbor 38 37,14 28,57 34,29 0,00 
Odbor 39 42,86 42,86 0,00 14,28 
Průměr 51,44 30,98 16,69 0,89 
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Otázka č.12: Jak hodnotíte při jednání srozumitelnost vyjadřování úředníků? 

 Jak hodnotíte při jednání srozumitelnost vyjadřování úředníků? 

 
12 

1  
spokojen (a) 

% 

2 
spíše spokojen (a) 

% 

3 
spíše nespokojen (a) 

% 

4 
nespokojen (a) 

% 
Odbor 30 66,67 16,67 8,33 8,33 
Odbor 31 50,00 27,78 16,66 5,56 
Odbor 32 65,79 21,05 10,53 2,63 
Odbor 33 63,89 33,33 0,00 2,78 
Odbor 34 51,72 34,48 10,35 3,45 
Odbor 35 47,83 30,43 21,74 0,00 
Odbor 36 50,00 25,00 0,00 25,00 
Odbor 37 61,11 29,63 7,41 1,85 
Odbor 38 34,29 37,14 25,71 2,86 
Odbor 39 42,86 42,86 0,00 14,28 
Průměr 55,16 28,81 12,59 3,44 

Otázka č.13: Jak hodnotíte rychlost plnění požadavků? 

 Jak hodnotíte rychlost plnění požadavků? 

 
13 

1  
spokojen (a) 

% 

2 
spíše spokojen (a) 

% 

3 
spíše nespokojen (a) 

% 

4 
nespokojen (a) 

% 
Odbor 30 41,67 41,67 16,66 0,00 
Odbor 31 44,44 33,34 22,22 0,00 
Odbor 32 44,75 39,47 7,89 7,89 
Odbor 33 33,33 47,22 16,67 2,78 
Odbor 34 34,48 44,83 20,69 0,00 
Odbor 35 26,09 43,47 26,09 4,35 
Odbor 36 50,00 25,00 0,00 25,00 
Odbor 37 46,30 42,59 9,26 1,85 
Odbor 38 14,29 42,86 34,29 8,56 
Odbor 39 57,13 14,29 14,29 14,29 
Průměr 35,67 41,93 19,22 3,18 
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Otázka č.14: Jak hodnotíte provozní dobu magistrátu? 

 Jak hodnotíte provozní dobu magistrátu? 

 
14 

1  
spokojen (a) 

% 

2 
spíše spokojen (a) 

% 

3 
spíše nespokojen (a) 

% 

4 
nespokojen (a) 

% 
Odbor 30 33,34 58,33 0,00 8,33 
Odbor 31 38,89 22,22 33,33 5,56 
Odbor 32 39,47 39,47 15,79 5,27 
Odbor 33 33,33 41,67 22,22 2,78 
Odbor 34 31,03 37,93 27,59 3,45 
Odbor 35 34,78 34,78 26,09 4,35 
Odbor 36 50,00 50,00 0,00 0,00 
Odbor 37 59,26 35,19 5,55 0,00 
Odbor 38 17,15 37,14 45,71 0,00 
Odbor 39 42,86 28,56 14,29 14,29 
Průměr 35,91 38,34 22,04 3,72 

Otázka č.15: Jak hodnotíte komunikaci magistrátu s veřejností o svých plánech a 
záměrech? 

 Jak hodnotíte komunikaci magistrátu s veřejností o svých plánech a záměrech? 

 
15 

1  
spokojen (a) 

% 

2 
spíše spokojen (a) 

% 

3 
spíše nespokojen (a) 

% 

4 
nespokojen (a) 

% 
Odbor 30 25,00 58,33 16,67 0,00 
Odbor 31 22,22 50,00 27,78 0,00 
Odbor 32 23,68 44,74 26,32 5,26 
Odbor 33 19,44 55,56 22,22 2,78 
Odbor 34 24,14 41,38 34,48 0,00 
Odbor 35 34,78 34,78 30,44 0,00 
Odbor 36 50,00 50,00 0,00 0,00 
Odbor 37 29,63 40,74 27,78 1,85 
Odbor 38 14,28 42,86 42,86 0,00 
Odbor 39 42,86 28,57 28,57 0,00 
Průměr 24,15 46,05 28,57 1,24 

Otázka č. 16: Uvítali byste označení úředníků jmenovkami? 

 Uvítali byste označení úředníků jmenovkami? 

 Počet % 
Ano 147 57,42 
Ne 45 17,58 
Nezáleží mi 64 25,00 
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Průměrné hodnoty za všechny odbory v souhrnu otázek 8-15 

 Průměrné hodnoty za všechny odbory v souhrnu otázek 8-15 

1 2 3 4 Otázky 
spokojen (a) 

% 
spíše spokojen (a) 

% 
spíše nespokojen (a) 

% 
nespokojen (a) % 

8 53,91 33,06 10,97 2,06 
9 55,26 31,15 12,56 1,03 

10 52,85 33,26 12,34 1,55 
11 51,44 30,98 16,69 0,89 
12 55,16 28,81 12,59 3,43 
13 35,67 41,93 19,22 3,18 
14 35,91 38,34 22,04 3,72 
15 24,15 46,05 28,57 1,24 
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Rozbor otevřené otázky č.17 z dotazníkového šetření  

Doporučili byste zavedení určité změny na magistrátu, která by zkvalitnila služby 
občanům? Pokud ano, tak jaké: 

Níže uvedené nedostatky, které respondenti prostřednictvím dotazníku uvedli, jsem 
se snažil okomentovat na základě vyhodnocení některých specifických otázek z dotazníku. 
Kde to nebylo možné, vyjádřil jsem svůj vlastní názor na danou problematiku. 

1. Zvýšit provozní dobu magistrátu 

S tímto hlavním nedostatkem přímo souvisí otázka č. 14: Jak hodnotíte provozní 
dobu magistrátu? Tato otázka byla dle procentuálního vyjádření celkově hodnocena 
částečně záporně. Tudíž se tu potvrdila jistá nespokojenost respondentů s touto hlavní 
službou magistrátu.  

2. Rozšířit úřední hodiny na pokladně sociálních dávek 

Ačkoliv na odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou rozšířené hodiny               
pro veřejnost kromě pondělí a středy ještě o pátek, zaznamenal jsem u respondentů 
nespokojenost s úředními hodinami.    

3. Větší zodpovědnost a vstřícnost k ostatním spoluobčanům 

Tento názor respondentů souvisí přímo s otázkou č. 11: Jak hodnotíte vstřícnost     
a nestrannost úředníků? Na tuto otázku uvedlo v průměru necelých 52 % respondentů,     
že byli maximálně spokojeni a necelá 1/3, že byla spíše spokojena. Spíše nespokojených    
a velmi nespokojených respondentů bylo necelých 18 %. Otázka byla celkově hodnocena 
kladně. U tohoto dotazu se tudíž nepotvrdila jistá nespokojenost respondentů a vybízí se 
tak úvaha k tomu, že se jednalo spíše o individuální názory respondentů, nikoli o větší 
skupinu lidí. 

4. Kurz slušného chování s klienty 

Tento názor respondentů přímo souvisí s otázkou č. 9: Jak hodnotíte jednání           
a vystupování úředníků? Na tuto otázku uvedlo v průměru 55 % respondentů, že byli 
maximálně spokojeni a necelá 1/3, že byla spíše spokojena. Spíše nespokojených 
respondentů bylo necelých 13 % a velmi nespokojených bylo pouhé 1 %. Otázka byla 
celkově hodnocena kladně. U tohoto dotazu se tudíž také nepotvrdila jistá nespokojenost 
respondentů a vybízí se tak úvaha k tomu, že se jednalo spíše o individuální názory 
respondentů, nikoli o větší skupinu lidí.  

5. Jmenovky na oděvu úředníků  

Tento názor respondentů přímo souvisí s otázkou č. 16: Uvítali byste označení 
úředníků jmenovkami? Na tuto otázku uvedlo více než 57 % respondentů jednoznačně 
ANO. Tím vyjádřili svůj názor na to, že by bylo výhodnější a především přehlednější,     
aby úředníci magistrátu nosili na oděvu jmenovky.  

6. Zrychlit funk čnost úředníků 

S tímto nedostatkem souvisí otázka č. 13: Jak hodnotíte rychlost plnění požadavků? 
Na tuto otázku uvedlo v průměru necelých 36 % respondentů, že byli maximálně spokojeni 
a necelých 42 %, že byli spíše spokojeni. Spíše nespokojených respondentů bylo 19 %       
a velmi nespokojených byla 3 % dotázaných. Tato otázka byla celkově hodnocena částečně 
záporně. Tudíž se tu potvrdila jistá nespokojenost respondentů s touto službou, přičemž jde 
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o větší skupinu lidí. Příkladem může být odbor 38, kde maximálně spokojených 
respondentů bylo necelých 15 % a současně spíše nespokojených tvořilo necelých 35 %. 

7. Parkoviště pro klienty magistrátu 

Před hlavní budovou magistrátu na Mírovém náměstí v Děčíně IV nebo v ulici    
28. října v Děčíně I parkoviště sice je, ale nedostačující vzhledem k počtu zaměstnanců 
magistrátu a počtu klientů magistrátu, kteří toto parkoviště využívají. Většinou klienti musí 
parkovat na jiném odlehlém místě.   

8. Zavedení občerstvovacích automatů (nápoje, bagety, oplatky...) 

V obou budovách magistrátu je sice k dispozici občerstvení zdarma, formou čisté 
pitné vody, ale respondenti poukázali na fakt, že by bylo vhodné, kdyby si respondenti     
při delší době čekání na svůj požadavek zpříjemnili občerstvením z automatu.  

9. Snížit věkovou kategorii úředníků 

Tento nedostatek se projevil pouze v jednom případě klientky. Poukázala na to,    
že se domnívá velkého procenta pracujících úředníků téměř v důchodovém věku. To 
svědčí o tom, že klientka byla na více odborech a vícekrát. Měla tak úřad dobře 
„zmapovaný“. Faktem je, že téměř 1/3 úředníků je ve věku do 60 let a celých 43 % 
úředníků má délku pracovního poměru do 20 let. 

10. Zru čnost využívání PC 

Tato otázka klientům přímo položena v dotazníku nebyla a také tento nedostatek 
byl u respondentů ve velmi malém počtu. Přímé pozorování úředníků při práci s PC nebylo 
prováděno, proto je pouze na uvážení personálního oddělení magistrátu, zda jejich 
zaměstnanci byli dostatečně proškoleni s využíváním informačních a komunikačních 
technologií. 

11. Více hlídek policie na sídlištích a dohlížení na pořádek 

Tento vyslovený nedostatek respondentů nesouvisí přímo se zavedením určité 
změny na magistrátu, ale spíše na přímém výkonu městské policie.  

12. Snížit stav úředníků 

Tento nedostatek vyslovený respondenty nebyl přímou otázkou v dotazníku,     
proto nemohu posoudit do jaké míry kolik a kde je zapotřebí správný počet úředníků        
na konkrétním odboru. To je v plné kompetenci personálního oddělení a samozřejmě       
na jejich uvážení.  
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Příloha P VII 
Zaměstnanecké výhody  

Článek 1 - příspěvek na stravování 

Stravování zaměstnanců města a členů zastupitelstva města dlouhodobě uvolněných 
pro výkon funkce bude zabezpečeno formou jídelních kuponů. Zaměstnancům města         
a členům zastupitelstva města dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce budou 
poskytovány jídelní kupony za každou odpracovanou směnu (pracovní den) a po dobu 
čerpání jejich dovolené. Na jídelní kupon v hodnotě 70,- Kč činí výše příspěvku               
ze sociálního fondu 32,- Kč.  

Článek 2 - příspěvek na stravování důchodců-bývalých zaměstnanců 

Statutární město Děčín bude zajišťovat stravování pro bývalé zaměstnance,       
kteří skončili pracovní poměr ke statutárnímu městu Děčín po přiznání invalidního 
důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod a to ve školní jídelně         
Jungmannova 640/3, Děčín IV-Podmokly nebo ve školní jídelně Sládkova 1 300/13,  
Děčín I v souladu s ujednáním v kolektivní smlouvě. Příspěvek na stravování bude 
poskytován ve výši 28,- Kč za jeden odebraný oběd v pracovní den. 

Článek 3 - příspěvek na dětské rekreace v době prázdnin 

Příspěvek ze sociálního fondu statutárního města Děčín (dále jen „sociální fond“) 
činí 50 % ceny rekreačního pobytu (tábora v době prázdnin), nejvýše však 1 000,- Kč      
na dítě od 6 let věku do ukončení povinné školní docházky. Příspěvek lze poskytnout 
pouze 1x v kalendářním roce. Žádost o příspěvek podá zaměstnanec města písemně 
oddělení personálnímu a mzdovému. Úhrada fakturované částky bude provedena              
až         po schválení žádosti o výši příspěvku. Doplatek musí zaměstnanec města uhradit 
do třiceti dnů ode dne schválení. 

Článek 4 - příspěvek na kulturní a sportovní akce 

Zaměstnavatel bude poskytovat příspěvek na sportovní a kulturní akce, které bude 
organizovat pro své zaměstnance včetně akcí vyjmenovaných v kolektivní smlouvě. Výše 
příspěvku na tyto akce budou vždy projednány a schváleny správní radou sociálního fondu 
(dále jen „SRSF“). 

Článek 5 - odměny a dary při významných životních výročích, při prvním skončení 
pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku             
na starobní důchod a odměny pro dárce krve 

Při dovršení významného životního výročí zaměstnance města a člena 
zastupitelstva města Děčín, dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce, budou poskytovány 
odměny nebo dary, které mohou být peněžité i nepeněžité.  

a. odměny při životních výročích: 

- při dovršení 50 let věku   5 000,- Kč 

- při dovršení 55 let věku   6 000,- Kč 

- při dovršení 60 let věku a dalších 5 let 8 000,- Kč 

b. odměny při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního 
důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod: 7 000,- Kč. 
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c. odměny pro dárce krve: 

- bronzová plaketa Dr. Janského   1 000,- Kč 

- stříbrná plaketa Dr. Janského   2 000,- Kč 

- zlatá plaketa Dr. Janského    3 000,- Kč 

Výše uvedené odměny nebudou poskytnuty v případě, že rozhodné datum připadne 
do období běhu zkušební nebo výpovědní doby. 

Článek 6 – sociální výpomoc 

V mimořádných případech může být poskytnuta zaměstnanci jednorázová sociální 
výpomoc. Jednotlivé případy řeší SRSF (správní rada sociálního fondu), která stanoví výši 
této výpomoci. K překlenutí tíživé finanční situace může být ve výjimečných případech 
zaměstnanci města poskytnuta bezúročná návratná půjčka, a to na základě písemné žádosti 
zaměstnance města. O jejím poskytnutí a její výši rozhodne SRSF. 

Článek 7 – příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem bude poskytován 
zaměstnancům a členům zastupitelstva města dlouhodobě uvolněným pro výkonu funkce 
ve výši 500,- Kč měsíčně dle „Pravidel pro poskytování příspěvku zaměstnavatele svým 
zaměstnancům a členům zastupitelstva města, kteří jsou dlouhodobě uvolněni pro výkon 
funkce, na penzijní připojištění se státním příspěvkem“.4  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín. 


