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ANOTACE 

V diplomové práci je zpracována analýza personální činnosti na Okresní správě 

sociálního zabezpečení, která je organizační jednotkou státu a jsou navrhnuta možná 

opatření ke zlepšení současného stavu. V první části je definována státní správa a také 

Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Opava a 

jejich struktury. V následující části je provedena analýza personální činnosti a průzkum 

spokojenosti zaměstnanců. V poslední části jsou navržena opatření, která by mohla zlepšit 

současný stav.  

Klíčová slova: personální činnost, organizační struktura, zaměstnanec, spokojenost 

zaměstnanců, analýza 

 

 

SUMMARY 

The work is processed analysis of HR activities at the District Social Security 

Administration, which is an organizational unit of the state and proposes some measures to 

improve the current situation. The first part is defined by the administration and the Czech 

Social Security Administration, Social Security Administration District Opava and their 

structure. The following is an analysis of HR functions and employee satisfaction survey. 

The final section proposes measures that could improve the current situation.  

Keywords: personnel activities, organizational structure, employee, employee satisfaction, 

analysis 
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1 Úvod 

Personalistika, je velice zajímavá činnost, která se zaměřuje na práci s lidmi. Tato 

činnost pracuje s člověkem jako pracovní silou, která mnohdy ovlivňuje chod celé organizace. 

Zaměstnanec se zapojuje do dění v organizaci, organizace využívá jeho schopností, 

vědomostí a nadání pro uplatňování svých cílů. Snaží se využít všech možných prostředků  

pro osobní rozvoj zaměstnance, uspokojování jeho sociálních potřeb. Na oplátku žádá, aby 

zaměstnanec podával co nejlepší výkony v prostředí, které mu společnost připraví. Najít 

nejlepší kombinaci všech faktorů, které ovlivňují výkon a kvalitu práce je obtížné a  

u každého jedince jsou možnosti dosažení optimálního výkonu rozdílné. 

Řízení lidských zdrojů je důležitou součástí organizace. Pokud se tomuto řízení 

přikládá dostatečný důraz a problémy na pracovišti se dle příslušných možností řeší,  

ku prospěchu zaměstnavatele i zaměstnance, může to vést ke zlepšení celkového působení 

organizace v prostředí, ve kterém působí. 

 V různých organizacích je přístup k řízení lidských zdrojů rozdílný. Jinak se na toto 

řízení dívají ve velkých podnicích, v malých podnicích či ve státní správě. Ve velkých 

podnicích jsou specializovaná oddělení, která se zabývají personální činností, v malých 

podnicích řeší personální otázky jen majitel společnosti. Ve státní správě se personální 

činností zabývají nejen centralizovaná oddělení, ale převážně všichni vedoucí zaměstnanci. 

 Cílem této diplomové práce je analýza uplatnění jednotlivých personálních činností, 

které probíhají ve státní správě, konkrétně v jedné jeho centrálně řízené organizační složce. 

 Pro účely diplomové práce jsem si vybral Okresní správu sociálního zabezpečení 

Opava, kde pracuji a vykonávám funkci vedoucího oddělení účtárny pojistného a dávek. 

Jelikož pracuji jako vedoucí a personální činnost se mě byť jen okrajově dotýká, má velký 

význam pro chod mého oddělení.  

 Nejprve jsou jednotlivé kapitoly zaměřeny na obecnou část činnosti a následně na 

popis provádění této činnosti na Okresní správě sociálního zabezpečení. Další část diplomové 

práce je věnována průzkumu spokojenosti zaměstnanců a jsou navrhnuta možná řešení 

z tohoto průzkumu vyplývající. Výsledky průzkumu a návrhy řešení problémů zaměstnanců 

lze aplikovat při zlepšení fungování celé Okresní správy sociálního zabezpečení, neboť jen 
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spokojený zaměstnanec může podávat ty nejlepší pracovní výkony a tím pomoci uskutečňovat 

cíle organizace, které jsou pro státní správu zákonem stanoveny.  
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2 Charakteristika státní správy 

Veřejná správa poskytuje správní činnosti související s veřejnými službami, řízení 

veřejných záležitostí na místní a centrální úrovni a zajišťování záležitostí ve veřejném zájmu. 

Veřejnou správou bývají označovány též úřady. 

Veřejná správa se dělí na dvě části: 

• Samospráva 

• Státní správa 

Samospráva 

Samospráva je způsob řízení určitého celku, který si o svých záležitostech většinou 

rozhoduje sám. Samospráva není řízená centrálně, je blíže spravovanému úseku a dokáže lépe 

reagovat na jeho potřeby. Samosprávu dělíme: 

• Územní – prostorově vymezený celek např. kraj, město, obec, 

• Zájmovou – zájmově vymezený celek např. Česká advokátní komora, Česká lékařská 

komora. 

Státní správa 

Státní správa je částí veřejné správy, kterou vykonává stát, prostřednictvím státních 

orgánů nebo orgánů, na které stát výkon státní správy přenesl. Klíčové orgány státní správy 

jsou ústřední orgány státní správy, které se dělí na: 

• ministerstva – v čele je ministr, který je členem vlády, 

• orgány ústřední státní správy – v čele je ředitel příslušného úřadu. 

Mezi orgány ústřední státní správy patří mimo jiné také Česká správa sociálního 

zabezpečení, která má své sídlo v Praze. 
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2.1 Česká správa sociálního zabezpečení 

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) byla ustavena na základě zákona  

č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, 

dnem 1. září 1990. ČSSZ je podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 187/2006 Sb.,  

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, definována jako: 

• orgán sociálního zabezpečení, který provádí důchodové pojištění, 

• orgán nemocenského pojištění a 

• organizační složka státu, na niž se vztahují povinnosti a oprávnění, které zvláštní 

právní předpisy obecně ukládají, resp. zakládají pro správní úřady nebo orgány státní 

správy. 

ČSSZ má jako organizační složka státu právo v rámci svojí působnosti nebo výkonu 

předmětu činnosti podle zvláštních předpisů jednat jménem státu. ČSSZ je účetní jednotkou. 

[6] 

ČSSZ v rámci své působnosti plní především tyto hlavní úkoly: 

• Rozhoduje o dávkách důchodového pojištění (pokud o nich nerozhoduje jiný orgán 

sociálního zabezpečení) včetně dávek přiznávaných na základě práva Evropských 

společenství a uzavřených mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a zařizuje 

jejich výplatu, 

• jedná před soudy v řízeních o přezkoumání rozhodnutí ve věcech důchodového 

pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, 

• rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa 

sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ), 

• zajišťuje ve své působnosti plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských 

společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv ve stanovených 

oblastech sociálního zabezpečení, 
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• rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního 

zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno, 

• vede příslušné statistiky a komplexní účetní evidenci v oblastech sociálního 

zabezpečení a lékařské posudkové služby, 

• posuzuje zdravotní stav v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem, 

• zajišťuje vydávání tiskopisů pro stanovené oblasti sociálního zabezpečení a poskytuje 

tyto tiskopisy všem, kteří je používají. 

ČSSZ řídí ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. 

Vnitřní organizační struktura ČSSZ je tvořena organizačními útvary několika stupňů řízení, 

kterými jsou úsek, odbor a oddělení a řídí je tito zaměstnanci: 

• vrchní ředitelé úseků ČSSZ, 

• ředitelé odborů ČSSZ, 

• vedoucí oddělení ČSSZ. 

Organizační strukturu ČSSZ, v příloze č. 1, tvoří regionální (detašovaná) pracoviště 

(útvary), v jejichž čele stojí ředitel. Posledním stupněm organizační struktury ČSSZ jsou 

OSSZ, v jejichž čele stojí také ředitelé. 

 

2.2 Okresní správa sociálního zabezpečení 

Dle organizační struktury ČSSZ jsou na nejnižším stupni Okresní správy sociálního 

zabezpečení (dále jen OSSZ). OSSZ jsou podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

definovány jako: 

• orgány sociálního zabezpečení, které provádějí důchodové pojištění, 

• orgány nemocenského pojištění, které provádějí nemocenské pojištění zaměstnanců a 

osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ), 

• organizační složky státu. 
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Sídly OSSZ jsou města, podle kterých nesou název jednotlivé okresní správy. 

OSSZ plní především ty to úkoly: 

• rozhodují v prvním stupni o věcech nemocenského a důchodového pojištění, 

• posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů, 

• kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů, plnění povinností plátců 

pojistného, 

• provádějí kontrolu posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, 

• provádějí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců, 

• provádějí nemocenské pojištění zákonem stanoveným osobám a těmto osobám 

vyplácejí dávky nemocenského pojištění, 

• rozhodují o ukládání pokut občanům, zaměstnavatelům, případně dalším subjektům  

za nesplnění nebo porušení povinností 

• sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění, 

• provádějí řízení ve věcech pojistného na soc. zabezpečení a vybírají jej, 

• předávají a předkládají ČSSZ údaje potřebné k vytváření a vedení příslušných 

informačních systémů, 

• rozhodují o odstranění tvrdosti zákona, 

• vedou příslušnou statistiku a účetní evidenci. 

Veškeré tyto činnosti provádí také OSSZ Opava, kterou jsem si vybral pro analýzu její 

personální činnosti. 

 

2.2.1 Organizační struktura OSSZ Opava 

Přílohou č. 2 této diplomové práce je organizační struktura OSSZ Opava, která je 

tvořena dvěma odbory a sedmi odděleními, které řídí vedoucí odboru a vedoucí oddělení. 
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V čele OSSZ stojí ředitelka, která řeší veškeré personální záležitosti ve spolupráci 

s vedoucími odboru a případně i vedoucími oddělení.  

Odbor sociálního pojištění zabezpečuje veškeré činnosti týkající se sociálního pojištění.  

V čele stojí vedoucí odboru, který řeší problémy s vedoucími jednotlivých oddělení. Odbor 

sociální pojištění je tvořen: 

• Oddělení nemocenského pojištění řeší problematiku spojenou s výplatou dávek 

nemocenského pojištění, vede evidenci pracovních neschopností, rozhoduje ve věcech 

nemocenského pojištění a kontroluje dodržování léčebného režimu zaměstnanců 

spadajících pod OSSZ Opava. Oddělení nemocenského pojištění se dále zabývá 

přihlašováním a odhlašováním zaměstnanců a zaměstnavatelů v databázi ČSSZ.  

Po vstupu České Republiky do Evropské unie, řeší oddělení nemocenského pojištění 

záležitosti týkající se nemocenského pojištění v Evropské unii. 

• Oddělení důchodového pojištění sepisuje žádosti o dávky důchodového pojištění, řeší 

případné nesrovnalosti v oblasti důchodového pojištění občanů a provádí poradenskou 

činnost v této oblasti. 

• Oddělení OSVČ vede evidenci všech OSVČ dle jejich místní příslušnosti. Řeší 

problematiku důchodového pojištění a nemocenského pojištění OSVČ. Připravuje 

podklady pro důchodové oddělení v rámci řízení o dávkách důchodového pojištění a 

rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění.  

Odbor výběru pojistného zabezpečuje veškeré činnosti týkající se výběru sociálního 

pojištění. V čele stojí vedoucí odboru, který rovněž řeší problémy s vedoucími jednotlivých 

oddělení. Odbor výběru pojistného zahrnuje tyto oddělení: 

• Oddělení účtárny pojistného a dávek účtuje předpisy týkající se sociálního pojištění. 

Vydává výkazy nedoplatků zaměstnavatelům, vrací přeplatky na pojistném jak 

zaměstnavatelů tak i OSVČ. Vystavuje potvrzení o bezdlužnosti pro veškeré subjekty, 

které si o toto potvrzení požádají. Zpracovává měsíční závěrky pojistného, které 

předkládá ČSSZ. 

• Oddělení vymáhání pojistného zabezpečuje vymáhání nezaplaceného pojistného, 

penále a pokut. 
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Oddělení kontroly zabezpečuje kontroly zaměstnavatelů, kde kontroluje správnost 

výpočtu pojistného na sociální zabezpečení, správnost přihlášení zaměstnavatele i 

zaměstnanců, vystavuje platební výměry na zjištěné nedoplatky při provádění sociálního 

zabezpečení zaměstnavatelů a zabezpečuje přebírání evidenčních listů důchodového pojištění 

zasílané zaměstnavateli pro důchodové pojištění zaměstnanců. 

Oddělení vnitřní správy zabezpečuje chod OSSZ Opava. Toto oddělení zajišťuje chod 

podatelny, údržbu budovy a také zajišťuje částečně personální činnost na OSSZ Opava. 

V následujícím grafu č. 1 je procentuální rozdělení zaměstnanců OSSZ Opava  

do jednotlivých oddělení. 

Graf č. 1: Procentuální rozdělení zaměstnanců OSSZ Opava 
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3 Analýza současného stavu personální činnosti 

 

3.1 Obecná charakteristika 

Jak již bylo zmíněno v minulé kapitole, OSSZ Opava vznikla v roce 1990. Tato 

organizační složka státu oslavila v minulém roce 20 let svého působení. Dříve si personální 

činnost obstarávala OSSZ sama. Od vzniku Pracovišť ČSSZ přešla personální agenda  

na tyto organizační útvary ČSSZ. V současné době se personální činností částečně zabývá 

OSSZ Opava a částečně Pracoviště ČSSZ Ostrava. Veškeré návrhy týkající se zaměstnanců 

jsou zasílány na Pracoviště ČSSZ Ostrava, které je zpracuje a předá OSSZ Opava. 

 

3.1.1 Vývoj počtu zaměstnanců OSSZ Opava 

Graf č. 2 udává vývoj počtu zaměstnanců OSSZ Opava, který je ovlivněn politickou 

situací a změnami v legislativě, kterou prochází každá oblast státní správy. Průměr  

za sledované roky je 80,2 zaměstnance. V roce 2006 měla OSSZ Opava 82,2 zaměstnanců. 

Vzhledem k tomu, že OSSZ Opava zaměstnává některé své zaměstnance na kratší pracovní 

úvazek, nejedná se o celé číslo. V roce 2007 došlo k nejvyššímu poklesu počtu zaměstnanců a 

to na 77,2 a roku 2008 počet zaměstnanců OSSZ Opava roste až na dnešních 80,3 

zaměstnance. 

Graf č. 2: Vývoj počtu zaměstnanců OSSZ Opava v jednotlivých letech 
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3.1.2 Struktura zaměstnanců OSSZ Opava 

Převážnou většinu zaměstnanců OSSZ Opava tvoří ženy, kterých je 71 z celkového 

počtu 80 zaměstnanců, tato část tvoří 89 %. Převážná většina žen pracuje jako referentky  

na jednotlivých odděleních. Mužů pracuje na OSSZ Opava 9, z toho 6 pracuje jako referent a 

3 zastávají vedoucí funkce. Ve vedoucích funkcích pracuje 10 zaměstnanců OSSZ Opava a 

70% jich tvoří ženy. 

Graf č. 3: Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

 

Věková struktura zaměstnanců OSSZ Opava je rozdělena v grafu č. 3. Průměrný věk 

jednoho zaměstnance dosahuje téměř 50 let. Nejvíce je zastoupena věková skupina mezi 51-

60 lety, nejméně zaměstnanců je ve věkové skupině 61 a více let. 

Graf č. 4: Struktura zaměstnanců dle věku 
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3.1.3 Struktura zaměstnanců dle vzdělání 

Při přijímání zaměsstnanců je kladen hlavní růraz na patřičné vzdělání. Pro veškeré 

referentské funkce je třeba mít vzdělání - střední. Těchto zaměstnanců je také na OSSZ Opava 

nejvíce a to 71%. Ostatní zaměstnanci mají vzdělání vyšší a to vyšší odborné nebo 

vysokoškolské. V současné době několik zaměstnanců OSSZ Opava studuje vysokou školu a 

v brzké době počet zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním vzroste. Postupem doby se 

zároveň zvyšují požadavky při přijímání zaměstnanců. V současné době je preferováno 

přijímat zaměstnance s již vysokoškolským vzděláním. Je to dáno tím, že vznikají stále větší 

nároky na zaměstnance. 

Graf č. 5: Struktura zaměstnanců dle vzdělání 

 

 

3.1.4 Struktura zaměstnanců podle délky pracovního poměru na OSSZ 

Opava 

 Porovnáním délky pracovního poměru u všech zaměstnanců je z následujícího grafu 

zřejmé, že nejvíce zaměstnanců OSSZ Opava pracuje na tomto úřadě 16-20 let a tvoří 39% 

zaměstnanců. Nejméně zaměstnanců pracuje na OSSZ Opava v délce pracovního poměru  

od 21 do 25 let a tvoří jen 4% zaměstnanců OSSZ Opava. Průměrná délka pracovního poměru 

současných zaměstnanců na OSSZ Opava je téměř 13 let.  
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Graf č. 6: Struktura zaměstnanců dle odpracovaných let na OSSZ Opava 

 

3.2 Současný stav 

V současné době pracuje na OSSZ Opava 80 zaměstnanců, z nichž 10 je  

ve vedoucích funkcích. Zbylá část zaměstnanců jsou referenti příslušných oddělení. 

Zaměstnanci OSSZ pracují v nejistotě, neboť se chystají legislativní změny, které se mají 

dotknout samotné existence OSSZ. Vláda má v plánu přesunou výběr pojistného a jeho 

vymáhání pod hlavičku jednoho úřadu, který by měl vybírat veškeré příjmy státu od daní, přes 

sociální pojištění až po cla. Tento projekt by měl začít fungovat od 1. 1. 2013  

Jednotné inkasní místo (dále jen JIM). V současné době nejsou schválena příslušná 

legislativní opatření, tak aby mohl tento projekt fungovat. Z tohoto projektu vyplývá, že část 

zaměstnanců OSSZ se převede do nově vzniklého JIMu a zatím nikdo neví, kolika 

zaměstnanců se tento přesun bude týkat, ani není jasné, kolik zaměstnanců přijde o místo.  

Stejně tak je v plánu vlády vytvořit jeden úřad, který by vyplácel veškeré dávky  

ze státního rozpočtu. Již od 1. 1. 2012 převezmou úřady práce výplatu veškerých dávek  

ze současné působnosti sociálních odborů magistrátů a obcí s rozšířenou působností. 

K tomuto projektu se má v budoucnu připojit také převzetí výplaty dávek nemocenského 

pojištění a důchodového pojištění. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou přesně dané termíny 

této změny, panuje mezi zaměstnanci OSSZ Opava znatelný neklid. 
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3.3 Získávání zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců je činnost, která zajišťuje, aby volná místa na OSSZ Opava 

přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů, o tato místa, a to v žádoucím termínu 

a s přiměřenými náklady. 

V procesu získávání pracovníků proti sobě stojí dvě strany; na jedné straně je 

organizace se svou potřebou pracovních sil, na druhé straně jsou potenciální uchazeči  

o práci, tedy osoby hledající vhodné nebo vhodnější zaměstnání. [2] 

Postup při získávání zaměstnanců 

Identifikace potřeby získávání zaměstnanců 

Tato potřeba vychází buď z plánů organizace, nebo z momentální potřeby obsadit 

uvolněné pracovní místo. Vzhledem k tomu, že OSSZ Opava nemá plán organizace, přijímá 

zaměstnance jen v případě momentální potřeby obsadit uvolněné pracovní místo. 

Popis a specifikace obsazovaných pracovních míst 

OSSZ Opava a také celá ČSSZ má přesnou pracovní náplň pro každou pozici  

v organizaci, podle které může jednoduše definovat požadavky na případné uchazeče  

o zaměstnání a také o těchto požadavcích informovat uchazeče o místo. 

Identifikace zdrojů uchazečů 

V této fázi rozhoduje OSSZ Opava, zda obsadit pracovní místo z vnitřních nebo 

vnějších zdrojů podniku. Současná praxe je taková, že nejdříve proběhne vnitřní výběrové 

řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni zaměstnanci ČSSZ. Pokud je toto vnitřní 

výběrové řízení neúspěšné, vyhlásí se vnější výběrové řízení, do kterého se mohou přihlásit 

všichni uchazeči o toto místo i mimo ČSSZ. 

Volba metody získávání zaměstnanců 

Mezi základní metody získávání zaměstnanců patří, spolupráce s úřady práce, 

spolupráce se vzdělávacími institucemi, doporučení stávajících zaměstnanců, inzerce  

ve sdělovacích prostředcích, inzerce na internetových stránkách instituce, letáky vkládané  

do poštovních schránek, využití služeb komerčních zprostředkovatelen. OSSZ Opava využívá 
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inzerce na internetových stránkách ČSSZ, spolupracuje se vzdělávacími institucemi a také 

s úřadem práce. 

Dokumenty požadované od uchazečů o zaměstnání 

Nejčastěji požadované dokumenty k výběrovému řízení jsou životopis, doklady  

o vzdělání a praxi, výpis z rejstříku trestů, reference z předchozího zaměstnání a  

u některých společností také dotazník společnosti. 

OSSZ Opava požaduje od uchazečů o zaměstnání tyto dokumenty: 

• Doklady o vzdělání a praxi, 

• Životopis, 

• Výpis z rejstříku trestů. 

Formulace nabídky zaměstnání 

Nabídka zaměstnání musí jednoduše a výstižně informovat případného uchazeče  

o podmínkách přijetí, musí být předána informace o funkci, kterou bude vykonávat, případně 

informace o pracovní době a výdělku. 

Uveřejnění nabídky zaměstnání 

V tomto kroku je třeba mít jasno, jaký druh výběrového řízení bude použit a následně 

na to reagovat správnou formou uveřejnění nabídky na zaměstnání. Musí se zvážit kde, a kdy 

bude nabídka zveřejněna. Pokud se jedná o vnitřní výběrové řízení v celé ČSSZ, stačí nabídku 

uveřejnit na intranetových stránkách ČSSZ, pokud se jedná o vnější výběrové řízení, 

zveřejňuje se na internetových stránkách ČSSZ, případně se zvolí jiná forma zveřejnění 

nabídky nebo oslovení úřadu práce apod. 

 

3.4 Výběr zaměstnanců 

 Cílem výběrů zaměstnanců je najít takového uchazeče o práci, ze shromážděných 

informací během procesu získávání zaměstnanců, který bude pravděpodobně nejlépe 

vyhovovat nejen požadavkům příslušného pracovního místa, ale také přispěje k souladu 

mezilidských vztahů na jeho pracovišti. Postup závisí především na tom, jaké místo 
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obsazujeme a jak obtížné je zaměstnance na příslušné místo získat. Jiné nároky budou  

na místo referenta a jiné na místo vedoucího oddělení. 

Postup při výběru zaměstnance 

Zkoumání dokumentů předložených uchazeči. 

V této fázi výběru zaměstnance jsou zkoumány veškeré předložené dokumenty 

uchazečů a probíhá předvýběr uchazečů. Na základě tohoto předvýběru jsou vytipováni 

uchazeči, kteří budou pozváni k následnému pohovoru. Ostatní obdrží sdělení, že  

ve výběrovém řízení neuspěli. 

Výběrový pohovor 

Tato fáze výběrového řízení je pro uchazeče, ale i pro zaměstnavatele rozhodující.  

Na základě pohovoru je uchazeči podrobněji představeno pracovní místo v organizaci a také 

je to možnost získat podrobnější informace ohledně uchazeče. Součástí tohoto výběrového 

pohovoru je test, a to jak ze znalostí problematiky, kterou uchazeč uplatní  

při případném nástupu do zaměstnání a pak test z počítačových dovedností. 

Vyhodnocení testů a pohovorů s uchazeči, sestavení pořadí uchazečů 

Součástí této fáze je vyhodnocení provedených testů, prověření všech dostupných 

dokumentů o uchazeči a sdělení dojmů z pohovoru s uchazečem. V komisi, která na OSSZ 

Opava vybírá zaměstnance, jsou ředitelka OSSZ Opava, příslušný vedoucí odboru  

na OSSZ Opava (pokud příslušné volné místo spadá pod některého z vedoucích odboru), 

vedoucí příslušného oddělení a osoba zabývající se personální činností na Pracovišti ČSSZ 

v Ostravě. 

Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče 

Vhodný uchazeč je vybrán na základě kritérií, kterých se členové výběrové komise 

dohodnou před výběrovými pohovory. Řeší se dostatečná praxe, vzdělání, předpoklady  

pro výkon pozice, dojem z jednání uchazeče při výběrovém pohovoru. 
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Informování uchazečů o rozhodnutí výběrové komise 

Vybranému uchazeči je sděleno, že uspěl ve výběrovém řízení a je mu nabídnuta pracovní 

smlouva. Ostatní uchazeči zůstávají v databázi uchazečů o zaměstnání a jsou vyrozumění  

o neúspěchu ve výběrovém řízení. 

 

3.5 Příjímání zaměstnanců 

Pokud uchazeč akceptuje nabídku zaměstnání, je před ním a personálním oddělením 

ještě mnoho práce k následnému uzavření pracovní smlouvy. Personální oddělení musí 

připravit budoucímu zaměstnanci pracovní smlouvu, platový výměr, pracovní náplň, 

prohlášení o mlčenlivosti a případně další důležité dokumenty jako např. dohodu o hmotné 

odpovědnosti. Budoucí zaměstnanec se musí seznámit s vnitřními předpisy ČSSZ  

o bezpečnosti práce na pracovišti, etickým kodexem ČSSZ, kolektivní smlouvou ČSSZ a 

v neposlední řadě s vnitřními předpisy týkající se jeho budoucího pracovního místa.  

Po podpisu pracovní smlouvy je zaměstnanec zařazen do personální evidence, kterou vede 

pověřený pracovník Pracoviště ČSSZ v Ostravě. Při podpisu smlouvy podepíše také platový 

výměr a prohlášení o mlčenlivosti. Podpisem také stvrdí seznámení s předpisy týkajícími se 

BOZP, Etickým kodexem ČSSZ, Kolektivní smlouvou ČSSZ a dalšími důležitými předpisy. 

Zaměstnanec je předán vedoucímu příslušného oddělení, který pro něj zajistí veškeré vstupy 

do počítačových aplikací. Následně seznámí zaměstnance se svými kolegy a určí osobu, která 

jej zaučí a zaškolí. 

OSSZ Opava uzavírá s novým zaměstnancem pracovní smlouvu na dobu určitou, s tří 

měsíční zkušební dobou. Smlouva je většinou uzavírána na dobu určitou, a to po dobu 

mateřské dovolené jiného zaměstnance. 

 

3.6 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců ČSSZ se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády 

ČR č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a kterým 
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se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  

ve znění pozdějších předpisů.  

Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím  

po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat nebo některou jeho složku. Výplatní 

termín je stanoven v Pracovním řádu ČSSZ. 

 Zaměstnanec může ke svému měsíčnímu platu dostávat také osobní příplatek, který 

není ze zákona povinný a může se během pracovního poměru měnit.   

Součástí platu vedoucích zaměstnanců je příplatek za vedení, jehož velikost závisí  

na počtu zaměstnanců, které vede ve svém oddělení.  

V následujícím grafu č. 7 je rozdělení zaměstnanců OSSZ Opava do jednotlivých tříd  

dle nařízení vlády ČR. 

Graf č. 7: Rozdělení zaměstnanců OSSZ Opava dle platových tříd 

 

 

3.7 Ukončení pracovního poměru 

K ukončení pracovního poměru může, podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce,  

ve znění pozdějších předpisů, docházet několika způsoby: 

• Výpovědí    a) ze strany zaměstnavatele 

b) ze strany zaměstnance 
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• Okamžitým zrušením   a) zaměstnavatelem 

b) zaměstnance 

• Dohodou    a) z iniciativy zaměstnavatele 

b) z iniciativy zaměstnance 

• Zrušením ve zkušební době  a) zaměstnavatelem 

b) zaměstnancem 

• Skončením pracovního poměru na dobu určitou 

• Z důvodu péče o dítě 

• Odchodem do důchodu 

• Úmrtím pracovníka. 

K ukončení pracovního poměru na OSSZ Opava dochází nejčastěji z důvodu dohody 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to z iniciativy zaměstnance. Dalším nejčastějším 

důvodem ukončení pracovního poměru je odchod zaměstnance do důchodu. Nejčastěji 

vznikají volná místa na OSSZ Opava z důvodu čerpání mateřské dovolené, jelikož většinu 

zaměstnanců tvoří ženy. 

 

3.8 Hodnocení zaměstnanců 

 OSSZ Opava provádí každý rok hodnocení zaměstnanců dle vnitřních směrnic 

platných pro ČSSZ. Hodnocení zaměstnanců se provádí pohovorem zaměstnance s jeho 

přímým nadřízeným. Hodnocení zaměstnanců má několik fází pro zaměstnance i vedoucího 

zaměstnance. 

Postup vedoucího zaměstnance: 

1. Určení termínu pro hodnocení všech zaměstnanců daný ústředím ČSSZ 

2. Zveřejnění termínu hodnotícího pohovoru každého zaměstnance, kterého daný 

vedoucí hodnotí. 
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3. Příprava na hodnotící pohovor, kde vedoucí zaměstnanec posoudí každého 

zaměstnance v těchto kategoriích: 

• Kvalita práce 

• Efektivita práce a výkon 

• Způsob komunikace a úroveň spolupráce 

• Profesní úroveň a seberozvoj 

4. Hodnotící pohovor 

5. Vytvoření záznamu hodnocení zaměstnance 

 

Postup hodnocení zaměstnanců ze strany zaměstnance: 

1. Akceptování termínu hodnocení 

2. Sebehodnocení ve výše uvedených kategoriích  

3. Hodnotící pohovor 

4. Podpis záznamu hodnocení zaměstnance. 

Na základě záznamu z hodnocení zaměstnance a návrhu přímého nadřízeného se může 

změnit osobní příplatek zaměstnance, a to jak snížení, tak i zvýšení tohoto příplatku. Pokud 

zaměstnanec nesouhlasí s hodnocením přímého vedoucího zaměstnance, může požádat  

o mimořádné hodnocení, které provede další přímý nadřízený zaměstnanec. Pokud požádá  

o mimořádné hodnocení zaměstnanec oddělení, provede toto mimořádného hodnocení 

vedoucí odboru, pokud odbor není, ředitel OSSZ. 

 

3.9 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 ČSSZ má svůj vlastní vzdělávací program, kterým vzdělává své zaměstnance. Probíhá 

e-learningovým způsobem. Každý zaměstnanec má do tohoto programu přístup a může 

studovat všechny jemu určené kurzy. Od vstupního kurzu, kdy se seznámí s Etickým 
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kodexem ČSSZ, zásadami bezpečnosti a ochrany zaměstnance při práci, až po specializované 

kurzy, týkající se jeho práce. Na konci každého kurzu musí zaměstnanec složit závěrečný test 

a na základě tohoto testu dostává certifikát o úspěšném složení kurzu. Každý zaměstnanec, 

který nastoupí na OSSZ Opava, má svůj vlastní plán rozvoje a vzdělávání. Tento plán je 

uložen v jeho osobní složce a sleduje se jeho plnění. 

 Další možností, kdy může zaměstnanec zvyšovat svou kvalifikaci a vzdělávat se, jsou 

přednášky týkající se jak práce jiných oddělení a agend na OSSZ Opava, tak informací 

z jiných úřadů o jejich činnosti (např. Úřad práce). Pro zaměstnance jsou rovněž pořádány 

počítačové a jazykové kurzy ve školících zařízeních v působnosti ČSSZ. 

 

3.10 Průzkum spokojenosti zaměstnanců OSSZ Opava 

Zaměstnanci jsou nejdůležitější složkou organizace. Efektivita práce, podávané 

výkony zaměstnanců jsou závislé na spokojenosti zaměstnanců s pracovní náplní, pracovními 

podmínkami a také na přístupu vedení k zaměstnancům samým. Pro zjištění spokojenosti 

zaměstnanců OSSZ Opava byl proveden tento průzkum. 

 

3.10.1 Výsledky průzkumu 

Zaměstnancům OSSZ Opava bylo rozdáno 52 dotazníků. Zpět se vrátilo 31 dotazníků, 

což znamená, že se průzkumu zúčastnilo 59,6 % zaměstnanců. 

V dotazníku, který je přílohou č. 3, bylo zaměstnancům položeno 8 otázek, na které 

měli zaměstnanci odpovědět. Tento dotazník byl zcela dobrovolný a také tak byl zaměstnanci 

vyplněn.   

 

3.10.2 Zhodnocení výsledků průzkumu 

1. Když zvážíte všechny okolnosti, jste celkově spokojen(a) se svou prací? 

Z odevzdaných 31 dotazníků byli u této otázky se svou prací rozhodně spokojeni  

2 zaměstnanci, 16 jich bylo spíše spokojeno, 6 jich bylo ani spokojeno ani nespokojeno, 3 byli 
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spíše nespokojeni a 1 byl rozhodně nespokojen. Procentuální rozdělení odpovědí je uvedeno 

v grafu č. 8. 

Graf č. 8: Spokojenost se svou prací. 

 

2. Jakou důležitost přikládáte následujícím položkám ve vztahu k práci obecně? 

V této otázce přiřazovali zaměstnanci OSSZ Opava důležitost uvedených položek 

v návaznosti na jejich vztah k práci a preferovaným okolnostem pro případné přijetí a 

případnou spokojenost každého jednotlivého zaměstnance na pracovišti. Z následujícího 

shrnutí je patrno, že každý zaměstnanec má jiná kritéria a jiné podmínky.  Zaměstnanci OSSZ 

Opava přikládají největší důležitost jistotě zaměstnání, dobrým mezilidským vztahům  

na pracovišti, platovému odhodnocení. Nejmenší důležitost přikládají možnosti povýšení a 

kariérnímu růstu ve svém životě. V následující tabulce č. 1 jsou shrnuty odpovědi z dotazníků 

zaměstnanců, dle položek a počtu odpovědí na každou z nich.  

Tabulka č. 1: Důležitost následujících položek ve vztahu k práci obecně. 
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Charakter práce (pracovní náplň) 13 15 3 - - - 

Jednání s respektem, úctou 18 10 2 1 - - 

Mít vedle práce dostatek času na rodinu, 22 9 - - - - 
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přátele a koníčky 

Kariérní růst ve Vašem životě 2 12 12 4 - 1 

Možnosti povýšení 2 9 12 5 3 1 

Dobré mezilidské vztahy 24 6 1 - - - 

Jistota zaměstnání 26 4 - - - 1 

Možnosti vzdělání a rozvoje 4 21 4 1 - 1 

Platové ohodnocení 23 7 - - - 1 

Užitečnost práce 17 10 2 - - 2 

Odborný růst 12 14 4 - - 1 

 

3. Myslíte si, že máte možnost prosadit své názory a návrhy pro zlepšení situace  

na pracovišti? 

Zaměstnanci OSSZ Opava v této otázce odpovídali, zda si myslí, že můžou svými 

názory a návrhy ovlivnit problémové situace na pracovišti a zda je k jejich názoru či návrhu 

přihlédnuto při rozhodování např. o pracovních postupech apod. Nejčastější odpověď na tuto 

otázku byla Spíše Ne, na kterou takto odpovědělo 12 zaměstnanců. Spíše Ano odpovědělo  

9 zaměstnanců, Ani ANO, ani NE odpovědělo 7 zaměstnanců, rozhodně NE odpověděli  

3 zaměstnanci a žádný zaměstnanec neoznačil odpověď Rozhodně ANO. 

Graf č. 9: Prosazení svých názorů a návrhů pro zlepšení situace na pracovišti. 
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4. Věříte, že vedení OSSZ stojí za svými zamětnanci? 

Na otázku č. 4 nejčastěji odpovídali zaměstnanci OSSZ Opava Ani ANO, ani NE, a to 

v 10 případech. 9 zaměstnanců odpovědělo Spíše ANO, 6 zaměstnanců odpovědělo Spíše NE 

a Rozhodně Ne, nikdo neoznačil odpověď Rozhodně ANO. 

Graf č. 10: Postoj vedení za svými zaměstnanci. 

 

5. Jste spokojen(a) s atmosférou na pracovišti? 

Na tuto otázku nejčastěji zaměstnanci OSSZ Opava odpovídali Spíše NE, a to v počtu 

11 zaměstnanců, 8 zaměstnanců odpovědělo Spíše Ano, 7 Ani ANO, ani NE. Nejméně jich 

odpovídalo Rozhodně ANO, 2 zaměstnanci a Rozhodně NE 3 zaměstnanci. 

Graf č. 11: Spokojenost s atmosférou na pracovišti 
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6. Jak jste spokojen(a) s následujícími okolnostmi Vaší práce? 

Tabulka č. 2: Spokojenost s okolnostmi práce. 
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Pracovní podmínky 5 18 3 4 1 - 

Pracovní zátěž 2 7 8 4 7 2 

Délka pracovní doby 4 16 5 4 2 - 

Organizace pracovní doby 4 18 4 7 3 - 

Platové ohodnocení - 3 5 9 15 - 

Možnost povýšení - 3 11 8 7 - 

Jistota zaměstnání 1 5 7 3 9 4 

Vztahy s přímým nadřízeným 7 11 9 2 2 - 

Zajímavost práce 6 15 7 2 1 - 

Možnosti zvyšování kvalifikace 1 6 15 3 3 2 

 

V posledních dvou otázkách dotazníku spokojenosti zaměstnanců OSSZ Opava mohli 

dotazovaní zaměstnanci projevit své názory na to, co by na svém pracoviště změnili a co jim 

v práci nejvíce vadí. Odpovědi na tyto otázky se navzájem prolínají, tudíž jejich vyhodnocení 

je společné. Většina zaměstnanců by nezměnila nic ani jim nic nevadí. Ostatní odpovědi jsou 

různorodé dle zaměření dotazovaného a dle jeho priorit. Proto budou v tomto hodnocení 

uvedeny jen ty nejčastější odpovědi. Nejvíce zaměstnanců OSSZ Opava by uvítalo zlepšení 

mezilidských vztahů na pracovišti. Vadí jim rivalita mezi jednotlivými odděleními, kdy si 

zaměstnanci myslí, že by oddělení měly spolupracovat a ne se chovat jako jednotlivé 

subjekty. K větší spokojenosti zaměstnanců by dle jejich odpovědí určitě pomohlo zavedení 

pružné pracovní doby. Několik zaměstnanců není spokojeno s organizací a pracovní zátěží. 

Někteří by uvítali lepší způsob ohodnocení své práce a průhlednější odměňování sebe a svých 

kolegů.  
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3.10.3 Vyhodnocení stavu 

 Z výsledků průzkumu lze vyvodit, že většina zaměstnanců není spokojena s přístupen 

organizace ke svým zaměstnancům. Zaměstnanci mají pocit, že organizace není vždy ke svým 

zaměstnancům loajální a mnohá rozhodnutí nejsou v souladu s jejich názory, o které 

organizace nejeví zájem, což si myslí ½ zaměstnanců. Zaměstnancům vadí, že nemají 

dostatečné informace, což má za následek nejistotu jejich zaměstnání a bojí se, že přijdou  

o svá pracovní místa. 

Zaměstnancům vadí nedobré mezilidské vztahy na pracovišti, podle jejich vyjádření je 

mezi odděleními špatná spolupráce, komunikace a protěžování některých oddělení na úkor 

jiných.  

Více než polovina dotázaných zaměstnanců uvedla, že není spokojena se svým 

platovým ohodnocením. 
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4 Návrhy a doporučení 

Největší problémy na OSSZ Opava jsou v oblasti mezilidských vztahů, zaměstnanci 

nejsou spokojeni se svým platovým ohodnocením a rovněž by uvítali změnu pracovní doby 

z pevné na pružnou. 

Mezilidské vztahy 

V oblasti mezilidských vztahů zaměstnancům OSSZ Opava nejvíce vadí: 

• Nekolektivnost práce mezi zaměstnanci. 

• Neprůhledná výběrová řízení. 

• Špatná atmosféra v organizaci. 

Vedení OSSZ Opava by mělo více dbát na propojování vazeb mezi jednotlivými 

odděleními. Již při výběru nových zaměstnanců by mělo vedení OSSZ Opava zdůrazňovat 

týmové pojetí práce, jak je patrno z výsledků průzkumu v kapitole 3.10.3. Nový zaměstnanec 

by měl projít základním školením, kde mu budou podrobněji sděleny informace o činnosti 

jednotlivých oddělení na OSSZ. Z tohoto školení by měl nový zaměstnanec znát činnost celé 

organizace a vnímat jednotlivé vazby mezi odděleními.   

Dalším problémem, který by mohl částečně vyřešit problémy mezilidských vztahů je 

důsledné dodržování vnitřních výběrových řízení na všechna volná místa v rámci OSSZ 

Opava. Ne vždy jsou tato vnitřní výběrová řízení vypisována a na přijaté zaměstnance se 

pohlíží jako na osobu, která byla na místo dosazena na základě něčí přímluvy. Nehledě 

k tomu, že na volná místa může přejít zaměstnanec, který již problematiku dané funkce zná a 

chápe následné vazby. Tato změna pomůže zlepšit pracovní výkony a případně lépe ohodnotit 

práci zaměstnance. 

Pro lépe finančně hodnocené funkce by si OSSZ Opava měla své zaměstnance 

vychovávat. Takovýto zaměstnanec by měl být v průběhu svého působení na OSSZ Opava 

vybrán a měl by projít všemi potřebnými odděleními, tak aby mohl své nabyté vědomosti 

využít na novém místě. Toto tzv. kolečko by měl projít každý, kdo bude vykonávat funkci 

vedoucího jakéhokoli oddělení, aby lépe pochopil vnitřní vazby, které ovlivňují konkrétní 

oddělení. Například na funkci kontrolní pracovnice na kontrolním oddělení by měli pracovat 
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jen zaměstnanci, kteří prošli oddělením nemocenského pojištění, případně oddělením OSVČ, 

neboť práce kontrolní pracovnice na činnost těchto oddělení navazuje.  

K problematice mezilidských vztahů by určitě přispělo častější mimopracovní setkání 

zaměstnanců a to jak na úrovni jednotlivých oddělení, tak na úrovni celé organizační složky.  

Pokud dojde k nějakému konfliktu nebo problému, v současné době se vše řeší tzv. 

kolektivní vinou. To znamená, že se neřeší, kdo konkrétně za problémem stojí, ale rozhodne 

se o nápravném opatření, které se dotkne všech zaměstnanců, ne jen těch, kteří tento problém 

zapříčinili. 

Pracovní doba 

Z průzkumu spokojenosti zaměstnanců vzešla jako jeden z problémů pracovní doba. 

Někteří zaměstnanci požadovali změnu z pevné pracovní doby na pracovní dobu pružnou. 

V současné době OSSZ Opava má striktně dané úřední hodiny, kdy musí být zaměstnanec 

přítomen v práci a k dispozici příchozím klientům. Zbylou část pracovní doby může 

zaměstnanec naplnit dle docházkových modulů, které jsou součástí vnitřních směrnic. 

Přechodem na pružnou pracovní dobu by zaměstnanec ztratil možnost výběru těchto 

modulů a musel by se přizpůsobit podmínkám využívání pružné pracovní doby. 

Z provedeného průzkumu vyplývá, že názory na pružnou pracovní dobu jsou rozdílné a ne 

všichni zaměstnanci OSSZ Opava by ji přivítali. Velkou výhodou by pružná pracovní doba 

byla pro zaměstnance, kteří mají malé děti, neboť nejsou striktně vázáni na začátek a konec 

pracovní doby.  

Platové ohodnocení zaměstnanců 

V průzkumu spokojenosti bylo zjištěno, že platové ohodnocení je pro všechny 

zaměstnance velice důležitým faktorem ovlivňujícím výkon jejich činnosti. Dle dalšího 

zjištění převážná většina dotazovaných zaměstnanců není spokojena s platovým ohodnocením 

svých výkonů. Vzhledem k tomu, že platové tarify zaměstnanců OSSZ Opava jsou dány 

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

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nelze tuto problematiku řešit navýšením 

platových tarifů. Každý zaměstnanec je zařazen na určitou funkci, která má své platové 

ohodnocení v rámci platových tříd. Ke každé funkci je přiřazeno vzdělání zaměstnance, které 

musí pro výkon této funkce splnit. Pokud je na toto místo zařazen zaměstnanec s vyšším 
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vzděláním, než je pro výkon této funkce nutné, je stejně ohodnocen jako zaměstnanec 

s nižším vzděláním pro tuto funkci potřebným. Jednou z možností ocenit zaměstnance,  

dle jejich výkonu činnosti, jsou osobní příplatky, které vzhledem k nedostatku peněz  

ve státním rozpočtu mají nízkou hodnotu a tím nelze dostatečně ohodnotit kvalitní práci 

zaměstnanců. Poslední možností, jak ohodnotit práci zaměstnanců jsou odměny, které jsou 

vypláceny, podle toho, zda se ušetřily nějaké mzdové prostředky během kalendářního roku. 

Tyto odměny jsou zpravidla vypláceny 2-3x ročně.  

Jistota zaměstnání 

Dalším významným prvkem důležitým pro většinu zaměstnanců, kteří se zúčastnili 

průzkumu, je jistota zaměstnání. Pokud zaměstnanec má jistotu zaměstnání, jeho pracovní 

výkony jsou lepší než u zaměstnance, který je pod stálým tlakem a nejistotou. Co se týká 

tohoto problému, v současné době se chystají změny v celém systému vyplácení dávek a také 

v systému výběru pojistného. Tyto změny mají velký vliv na zaměstnance, neboť ti si nejsou 

jisti svým zaměstnáním a neví, co s nimi bude dál, jestli přejdou pod jiné úřady nebo s nimi 

bude ukončen pracovní poměr. V současné době k této restrukturalizaci nejsou žádné bližší 

informace, neboť parlament ČR zatím ještě neschválil potřebné legislativní změny k zajištění 

těchto agend a následně nemohly být učiněny patřičné kroky a jednání o možných převodech 

zaměstnanců či rozhodnutí, kolika zaměstnancům bude pracovní poměr ukončen.  

Doporučení pro vedení OSSZ Opava 

 Vedení OSSZ Opava by mělo více komunikovat se svými zaměstnanci a lépe řešit 

vzniklé problémy. Zaměstnanci by měli mít možnost vyjádřit se k případným změnám  

na pracovišti a vedení by mělo brát ohled na jejich názory. Doporučení pro vedení OSSZ 

Opava ke zlepšení pracovního prostředí a atmosféry: 

• Provádět častější průzkumy mezi zaměstnanci, co by v organizaci změnili k lepšímu. 

• Pravidelně zjišťovat důvody nespokojenosti zaměstnanců. 

• Udržovat týmového ducha na pracovišti. 

• Držet si v oddělení schopné zaměstnance. 

• Podávat svým zaměstnancům všechny potřebné informace. 
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• Lépe motivovat zaměstnance. 

• Poslouchat názory a doporučení svých zaměstnanců. 

• Zamezit případné diskriminaci zaměstnanců na odděleních. 

• Rychlé řešení problémů na pracovištích. 
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5 Závěr 

 Tato diplomová práce se zabývala analýzou personální činnosti v jedné 

z organizačních složek státu, a to na OSSZ Opava. Cílem práce bylo zanalyzovat personální 

činnost a ukázat její uplatnění v rámci státní správy. Vzhledem k tomu, OSSZ Opava je 

součástí státní správy, má řízení lidí svá specifika. Některé oblasti personálního řízení jsou 

striktně dané, jako například ohodnocení zaměstnanců, které se děje na základě zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády ČR č. 564/2006 

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

předpisů. 

 V jednotlivých kapitolách byly představeny personální činnosti, které byly doplněny 

 o poznatky z praxe na OSSZ Opava. Jedná se o činnosti, které se týkají výběru zaměstnanců, 

přijetí těchto zaměstnanců do pracovního poměru, ohodnocení zaměstnanců, práce s těmito 

zaměstnanci, až po ukončení pracovního poměru zaměstnance.  

 Součástí diplomové práce bylo provedení průzkumu spokojenosti zaměstnanců OSSZ 

Opava, z něhož vyplývá, na které činnosti by se měla OSSZ Opava zaměřit pro zlepšení 

spokojenosti zaměstnanců a tím také ke zlepšení pracovních výkonů těchto zaměstnanců. 

Největší problémy shledali zaměstnanci v oblasti mezilidských vztahů na pracovišti. Jako 

problém vidí rivalitu mezi jednotlivými odděleními a očekávají lepší spolupráci uvnitř celé 

OSSZ Opava. Dalším problémem je platové ohodnocení výkonu jednotlivých zaměstnanců. 

Platové třídy jsou dané pro každou funkci vykonávanou na OSSZ Opava a nelze tuto třídu 

měnit. Problém zaměstnanci vidí v současném systému pracovní doby, kdy si myslí, že by 

celkovému zlepšení atmosféry na pracovišti přispěla pružná pracovní doba. 

 V poslední části diplomové práce byly navrženy řešení na zlepšení situace  

na pracovišti, která by měla vést k větší spokojenosti zaměstnanců a tím pádem také  

ke zkvalitnění jejich služeb pro klienty a zvýšení jejich efektivity práce. 

 Uvedené skutečnosti jsou v souladu se zadáním diplomové práce a mohou uvedené 

organizaci pomoci ke zkvalitnění její personální činnosti.  
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Příloha č. 1: Organizační schéma ČSSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústředí 
ČSSZ 

Ústřední ředitel 
ČSSZ 

Úsek informačních a komunikačních 
technologií 

Pracoviště 
ČSSZ 

Úsek ekonomicko-správní 

Úsek sociálního pojištění 

Úsek lékařské posudkové služby 

Pražská správa 
sociálního 

zabezpečení 

Organizační útvary přímo řízené 
ústředním ředitelem 

Úsek provádění důchodového pojištění 

Okresní správy 
sociálního zabezpečení 

Územní 
pracoviště 

PSSZ 



Ji
ří

 H
o

p
p

: A
n

al
ýz

a 
p

er
so

n
ál

n
í č

in
n

o
st

i 

2
01

1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 3

6 

 P
ří

lo
h

a
 č

. 2
: O

rg
a

n
iz

a
čn

í s
ch

ém
a

 O
SS

Z
 O

p
a

va
 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA OSSZ OPAVA 

 

 
 

ŘEDITEL OSSZ 

Oddělení 
kontroly 

Oddělení             
vnitřní správy 

Oddělení                
účtárny pojistného          

a dávek 

Oddělení            
vymáhání pojistného 

Oddělení                    
OSVČ 

Oddělení       
důchodového pojištění 

Oddělení    
nemocenského pojištění 

Odbor                     
výběru pojistného 

Odbor                
sociálního pojištění 

 



Jiří Hopp: Analýza personální činnosti 

2011                                                                                                                                                                   37 

 

Příloha č. 3: Dotazník spokojenosti zaměstnanců OSSZ Opava 

Dotazník – spokojenosti zaměstnanců OSSZ Opava 

1. Když zvážíte všechny okolnosti jste celkově spokojen(a) se svou prací?   
 
Rozhodně spokojen Spíše spokojen Ani spokojen, ani nespokojen Spíše nespokojen Rozhodně nespokojen 

 

2. Jakou důležitost přikládáte následujícím položkám ve vztahu k práci obecně? 

 
V

el
m

i d
ů

le
ži

té
 

S
pí

še
 d
ů

le
ži

té
 

A
ni

 d
ů

le
ži
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 a
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 n
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ů
le
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té

 

S
pí

še
 n

ed
ů

le
ži

té
 

Z
ce

la
 n

ed
ů

le
ži

té
 

N
ev

ím
 

Charakter práce (pracovní náplň)       

Jednání s respektem, úctou       

Mít vedle práce dostatek času na rodinu,  

přátele a koníčky 

      

Kariérní růst ve Vašem životě       

Možnosti povýšení       

Dobré mezilidské vztahy       

Jistota zaměstnání       

Možnosti vzdělání a rozvoje       

Platové ohodnocení       

Užitečnost práce       

Odborný růst       

 
3. Myslíte si, že máte možnost prosadit své názory a návrhy pro zlepšení situace na 

pracovišti? 

ANO NE 

 

4. Věříte, že vedení OSSZ stojí za svými zaměstnanci?   ANO NE 
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5. Jste spokojen(a) s atmosférou na pracovišti?       ANO NE 

 
 
 

6. Jak jste spokojen(a) s následujícími okolnostmi Vaší práce? 
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N
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Pracovní podmínky       

Pracovní zátěž       

Délka pracovní doby       

Organizace pracovní doby       

Platové ohodnocení       

Možnost povýšení       

Jistota zaměstnání       

Vztahy s přímým nadřízeným       

Zajímavost práce       

Možnosti zvyšování 
kvalifikace 

      

 

7. Co byste na svém pracovišti změnil(a)? 
 
 
 
 
 
 
8. Co vám v práci nejvíce vadí? 

 


