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Abstrakt 
 

Tématem mé diplomové práce je konkrétní analýza systému odměňování pracovníků ve 

správní instituci. V teoretické části jsem vysvětlil podstatu pojmu odměňování úředníků v ČR, 

popis systému odměňování, proces, kritéria a metody využívané při hodnocení zaměstnanců - 

úředníků veřejné správy, které se při této činnosti vyskytují. Praktická část mé práce se 

věnovala systému hodnocení a odměňování pracovníků ve veřejné správě. Dále jsem navrhl 

opatření, která by mohla vést k zefektivnění současného systému hodnocení a odměňování 

zaměstnanců – úředníků a následně jsem se pokusil o návrh některých možných změn, které 

již v zahraničních systémech fungují a mohly by být přínosem i v odměňování úředníků v 

naší republice. 

Klíčová slova 

hodnocení zaměstnanců, metody hodnocení, systém odměňování, zaměstnanecké 

výhody, motivace, řízení lidských zdrojů 

 

Abstract 

 

The theme of my thesis is the specific analysis of the system of remuneration of the workers 

in an administrative institution. In the theoretical part I explained the significance of the 

concepts of remuneration of official workers in the Czech Republic, the description of the 

remuneration system, the process, the criteria and methods used to evaluate the employees – 

official workers of the public administration, which occurs in these cases. The experimental 

part of my work was dedicated to the system of evaluation and remuneration of the workers in 

a public administration. Then, I proposed a solution which could make the actual system of 

evaluation and remuneration of the employees - workers more effective, and then tried to 

propose some possible changes, which already work in international systems and could also 

benefit the remuneration of the public workers on our republic. 

 

Keywords 

Evaluation of the employees, evaluation methods, system of remuneration, employees’ 

advantages, motivation, administration of human resources         
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Úvod 

Po roce 1989 prošla Česká republika mnoha změnami, jak politickými tak hospodářskými. 

Některé změny vyžadují delší časové období, ale naopak jiné musely nastat velice rychle. 

Delší vývoj se týká veřejné správy v České republice, resp. její územní samosprávy. Bylo 

žádoucí, aby po vzoru zemí západní Evropy byla chápána jako „veřejná služba“, orientovala 

se k občanům jako ke svým klientům. Je zřejmé, že i přechod v systému územní samosprávy 

nebyl zdaleka jednoduchý. Systém národních výborů se v roce 1990 transformoval do 

systému obecní samosprávy a následně v roce 2002 i krajského uspořádání. Nejednalo se však 

jen o změnu územního uspořádání, ale i o kvalitativní změnu přístupu zaměstnanců územních 

samospráv k výkonu funkce. Proto je zvlášť významnou sférou managementu veřejné správy 

důležitým tématem problematika řízení lidských zdrojů.  

 

Řízení lidských zdrojů je velmi významnou složkou strategického a operativního řízení každé 

společnosti. V tvrdém konkurenčním prostředí jsou dlouhodobě úspěšnější instituce 

(organizace), které mají k dispozici schopné, vzdělané a loajální pracovníky, kteří se cítí spjati 

s jejich cíli a hodnotami. Svým pracovním výkonem se zaměstnanci podílejí na plnění cílů 

instituce (organizace). Míra naplňování těchto cílů je často limitována právě výkonem 

lidských zdrojů, které rozhodují o využívání všech ostatních věcných zdrojů. Platí to jak o 

výrobních organizacích (podnicích), tak o organizacích poskytujících služby, mezi nimiž 

zaujímají zvláštní postavení organizace – orgány veřejné správy, územní samosprávy. 

 

K tomu, aby byla organizace dlouhodobě výkonná, musí k vyššímu výkonu stimulovat i své 

pracovníky. Měla by organizace nastavit takové podmínky a opatření, které přispějí ke 

správné motivaci zaměstnanců. Výkon každého zaměstnance má odpovídat tomu, jak práce 

samotná a za ni získaná odměna bude přispívat k uspokojování jeho potřeb. Právě vhodně 

nastavený systém odměňování je jedním z nejefektivnějších nástrojů motivace pracovníků, 

které má organizace k dispozici.  

 

Cílem předkládané diplomové práce je na základě analýzy a zhodnocení určitých specifik 

řízení lidských zdrojů v orgánech územní samosprávy posoudit současný systém odměňování 

jejich pracovníků a možnosti zdokonalení stávajícího systému, v konkretizaci pro Úřad 

městského obvodu Statutárního města Ostrava.  Diplomová práce je členěna do čtyř 

základních kapitol. První kapitola obsahuje teoretická východiska řízení lidských zdrojů, 
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zejména problematiku odměňování a motivace. Druhá kapitola pojednává o působnosti 

orgánů územní samosprávy, postavení úředníka a vedoucího úředníka v orgánech územní 

samosprávy a jejich výběru a vzdělávání, o etice výkonu funkce v národním i evropském 

kontextu. Třetí kapitola uvádí současný systém odměňování pracovníků územní samosprávy, 

posouzení jeho motivačního potenciálu a možností jeho zdokonalení. Čtvrtá a pátá kapitola 

předkládá doporučení ke zdokonalení systému odměňování při respektování současného 

požadavku úspor rozpočtových výdajů v konkretizaci pro Úřad městského obvodu Slezská 

Ostrava. 
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1 Řízení lidských zdrojů – teoretická východiska 

V souvislosti s řízením lidských zdrojů je nutné upřesnit si význam jednotlivých činností, 

které zahrnuje. Jde o pojmy personální práce, personální administrativa, personální řízení a 

řízení lidských zdrojů. Je důležité tyto pojmy na počátku vysvětlit, neboť často dochází 

k tomu, že jejich významy jsou zaměňovány. 

 

1.1 Personální práce, Personální administrativa, Personální řízení 

Pojem personální práce „se obvykle používá jako nejobecnější označení pro tuto oblast řízení 

organizace. Pojmy personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů 

označují jednotlivé fáze či koncepce personální práce a její postavení v hierarchii řízení 

organizace.“  

 

Personální práci lze nazvat také dnes již velmi rozšířeným pojmem personalistika. Dle 

Koubka [8] „personální práce tvoří část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týče 

člověka v souvislosti s  pracovním procesem. To znamená jeho získávání, formování, 

fungování, využívání, organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, 

pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká. Rovněž se 

týká jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“ 

[11] 

 

Personální administrativa, jiným označením také personální správa „představuje nejstarší 

pojetí personální práce, které ji chápalo jako službu, zajišťující v první řadě administrativní 

práce a administrativní procedury spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, uchováváním 

a aktualizací dokumentů a informací týkajících se zaměstnanců a jejich činností, a 

poskytování těchto informací řídícím složkám organizace. [11] 

 

Personální řízení „se jako koncepce personální práce začalo objevovat již před 2. světovou 

válkou v podnicích s dynamickým a progresivním vedením, v podnicích orientovaných na 

expanzi, ovládnutí co největší části trhu a na eliminaci konkurence. Vedení těchto podniků si 

začalo uvědomovat, že téměř nevyčerpatelným zdrojem prosperity a konkurenceschopnosti je 

člověk a lidská pracovní síla. V důsledku toho se začala prosazovat i aktivní role personální 

práce, skutečné personální řízení. Začaly vznikat personální útvary nového typu, v nichž se 
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formulovala personální politika organizace, a rozvíjely se metody personální práce. Tato 

práce se profesionalizovala, stala se záležitostí specialistů. [11] 

 

1.2 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů „představuje nejnovější koncepci personální práce. Ta se v zahraničí 

začala formovat v průběhu 50. a 60. let. Řízení lidských zdrojů se postupně stalo jádrem 

řízení organizace. Personální práce tak vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako 

nejdůležitějšího výrobního faktoru a motoru činnosti organizace. Dovršil se tak vývoj 

personální práce od administrativní činnosti k činnosti koncepční, řídící.“ [11] 

 

Dle Armstronga může být řízení lidských zdrojů koncepčně chápáno jako „strategický a 

promyšlený logický přístup k řízení nejcennějšího jmění organizace – lidí, kteří v ní pracují a  

kteří individuálně a kolektivně přispívají k dosahování hospodářských cílů.“  [2]  

 

1.2.1 Charakteristika řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů se vyznačuje několika základními rysy. Jedním z nich je, že moderní 

personalistika je nebo by měla být součástí práce všech vedoucích pracovníků. Neméně 

důležitý je dlouhodobý strategický přístup a v neposlední řadě důraz na okolní podmínky. 

K tomu někteří z odborníků přidávají další faktory, zejména úzké propojení personalistiky s 

ostatními strategiemi a plány organizace. Personální práce se tak stává jednou z 

nejdůležitějších oblastí řízení organizace. Vedoucí personálního útvaru je členem vedení 

organizace. Na rozvoj lidských zdrojů je zaměřena značná pozornost, protože tento rozvoj 

rozhoduje o viabilitě a schopnosti organizace reagovat na změny. Dalším podstatným 

zaměřením je také oblast motivace, kvality pracovního života a spokojenosti zaměstnanců, 

participativní způsob řízení a určitá sounáležitost pracovníků s organizací, vytváření vhodné 

organizační kultury a dobrých pracovních vztahů, vytváření dobrého jména organizace jako 

zaměstnavatele.  

 

V řízení lidských zdrojů je kladen důraz na: 

 zájmy managementu, 

 uplatnění strategického přístupu, 

 chápání lidí jako jmění, do kterého se v zájmu dosažení cílů organizace investuje, 

 dosahování přidané hodnoty pomocí lidí prostřednictvím jejich rozvoje,  

 dosažení oddanosti cílům a hodnotám organizace, 
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 silnou podnikovou kulturu. 

Řízení lidských zdrojů je tak podnikatelskou filozofií, týkající se řízení lidí liniovými 

manažery s cílem dosáhnout určité konkurenční výhody. 

 

1.3 Personální činnosti 

Základní personální činnosti se nejčastěji uvádějí v tomto složení: [3] 

 vytváření a analýza pracovních míst (patří sem systematické vytváření pracovních míst a 

jejich popisů, specifikace pracovních míst, úkolů kompetencí, pravomocí a odpovědnosti, 

pracovního prostředí,  

 personální plánování (v souvislosti se strategickými plány organizace obsahuje zejména 

plánování počtu jejích pracovníků, pohyb pracovníků mezi pracovišti či v rámci 

pracovních funkcí a také plánování reakcí na různé změny, např. na trhu práce, náleží sem 

i perspektiva personálního rozvoje zaměstnanců), 

 získávání a výběr pracovníků (organizace výběrových řízení, začíná zveřejněním 

informace o volném pracovním místě, pokračuje pozváním uchazečů, osobními 

pohovory, odbornými či osobnostními testy a končí přijetím a uvedením zaměstnance na 

pracovní místo), 

 hodnocení pracovníků (zahrnuje zjišťování, jaké  jsou výsledky práce zaměstnance, jaké 

je jeho pracovní chování, hledání cesty jak je možné zlepšit pracovní výkon zaměstnance, 

jak mu odpovídá jeho kvalifikace, jaké má vztahy na pracovišti, hodnocení pracovníků je 

důležité i pro další personální činnosti, např. pro odměňování nebo plánování 

vzdělávání), 

 zařazování a propouštění pracovníků (tato činnost zahrnuje přiřazování pracovních míst a 

úkolů pracovníkům, obsahuje také kariérní růst pracovníků, jejich přeřazování na nižší 

funkci či na jinou práci a celkově snižování počtu pracovníků), 

 odměňování (kromě odměny za práci do něj zahrnujeme i motivaci a zaměstnaneckých 

výhody), 

 vzdělávání pracovníků (jeho cílem je přizpůsobení schopností pracovníka vykonávat 

danou práci, zvyšování kvalifikace pracovníků, doškolování, přeškolování, obecně 

plánování a organizace těchto aktivit), 

 pracovní vztahy (zahrnují zejména jednání mezi vedením organizace a odbory, zápisy z 

těchto jednání, mezilidské vztahy a komunikace v organizaci), 

 péče o pracovníky (řeší otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovní doby, 

mimopracovních aktivit zaměstnanců atd.), 
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 personální informační systém (zajišťuje data o počtech pracovníků, mzdách, pracovních 

místech atd., tato data mohou sloužit jak k interním účelům, tak pro externí organizace 

jako jsou například úřady práce, česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovny, Český statistický úřad). 

 

1.4 Strategické řízení lidských zdrojů 

Strategické řízení organizace obecně řeší poslání organizace, stanovení cílů, jakých chce 

dosáhnout a způsob, jakým jich chce dosáhnout. Všechny tyto oblasti velmi zásadně ovlivňují 

lidské zdroje. Musí se řešit počet pracovníků, které bude organizace potřebovat, jaké změny 

se musí prosadit, aby byly v organizaci lidské zdroje stabilizovány. Při stabilizovaných 

lidských zdrojích je organizace schopna snadněji, rychleji a efektivněji dosáhnout 

stanovených cílů. Organizace musí zabránit problémům, které mohou vzniknout v souvislosti 

s nedoceněním lidských zdrojů jako zásadního faktoru fungování organizace. „Strategické 

řízení lidských zdrojů lze považovat za přístup řešení dlouhodobých záležitostí týkajících se 

lidí a tvoří součást strategického úsilí managementu podniku. Zahrnuje záležitosti týkající se 

struktury a kultury organizace, její efektivnosti a výkonnosti, přizpůsobení zdrojů budoucím 

potřebám a požadavkům organizace a řízení změny“. [3] 

 

“Personální strategie definují záměry organizace, pokud jde o to, co je třeba udělat a co je 

třeba změnit ve všech oblastech personálního řízení, aby se usnadnilo dosažení cílů 

organizace.”[2] Personální strategie by měly zahrnovat zejména odměňování a rozvoj 

pracovníků, zaměstnanecké vztahy a formování pracovní síly. Pojem strategického řízení 

lidských zdrojů předpokládá, že personální strategie budou připraveny předem a stanou se 

jedním z východisek při přípravě celkové strategie. , jak je znázorněno na obrázku č.1.  
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Obrázek č. 1: Model personální strategie 

 

 

Pramen: Armstrong, M., 1999, [2] 

 

1.5 Odměňování pracovníků jako motivační nástroj organizace 

Pro každou společnost je důležitá trvale vysoká úroveň výkonu pracovníků. To znamená, že 

se musí neustále věnovat oblasti motivace, protože jen vysoce motivovaní zaměstnanci budou 

dosahovat očekávaných výsledků. Pojem motivace má původ v latinském slově „moveo“, což 

znamená hýbat, pohybovat. „Pod pojmem motivace je skryto působení vnitřní hybné síly 

v psychice člověka na jeho jednání.“ [6] 

 

Touto vnitřní sílou je motiv a Armstrong  [1]  ho blíže definuje: „motiv je důvod něco dělat – 

dát se určitým směrem. Lidé jsou motivováni, když očekávají, že jejich kroky, jejich činnost 

pravděpodobně povede k dosažení cíle – hodnotné odměny, uspokojující jejich konkrétní 

potřeby. Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od 

nichž očekávají dosažení těchto cílů“. Motivy tedy lze vyjádřit jako důvod jednání člověka. 

Bedrnová a Nový [4] zdůrazňují, že motivy neurčují jen směr jednání člověka, ale i intenzitu 

jeho činnosti a její průběh. Na jednání člověka zpravidla nepůsobí jeden izolovaný motiv, ale 

současně hned několik, celý soubor motivů. Přitom platí, že pokud jsou motivy orientované 
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stejným nebo podobným směrem, doplňují se, tak může docházet ke zdůrazněnému jednání. 

Naopak může docházet k narušování jednání, jestliže motivy směřují k odlišným cílům. Aby 

bylo možné lidi správně motivovat, je třeba pochopit, jak motivace vzniká, z čeho pramení, 

jaké skutečnosti mají vliv na to, že člověk něco chce nebo nechce, po čem touží. Skutečnosti, 

které motivaci vytvářejí, označujeme jako zdroje motivace. Mezi základní zdroje motivace 

patří: [5] 

 

 potřeby – potřebu můžeme chápat jako prožívaný nebo pociťovaný nedostatek něčeho 

důležitého nebo významného pro život jedince. Potřeba tedy v člověku vyvolává 

motivaci k činnostem, které povedou k odstranění tohoto nedostatku. 

 návyky – jako návyk bývá označován opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný způsob 

jednání člověka v určité situaci nebo také jako naučený vzorec chování. V určité 

podnětné situaci potom může působit jako motiv ke konkrétnímu naučenému jednání. 

 zájmy – zájem můžeme chápat jako zvláštní druh motivu. Jde o specifickou formu 

zaměření člověka na určitou oblast jevů, které jej v daném směru aktivizují. 

 ideály a hodnoty – ideál je model, vzor, který člověku slouží jako vodítko jeho 

jednání. Hodnotu chápeme jako něco žádoucího, čeho si člověk váží, co ovlivňuje 

výběr vhodných způsobů a cílů jeho jednání. 

Dalšími důležitými pojmy, které jsou často zaměňovány s pojmy motivace a motiv jsou 

stimulace a stimul, jak je znázorněno na obrázku č. 2. „Stimulací rozumíme takové vnější 

působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho činnosti 

prostřednictvím změny psychických procesů, prostřednictvím změny jeho motivace.“[5] 

Hlavní rozdíl mezi stimulací a motivací je možno vidět v tom, že stimulace působí na 

psychiku zvnějšku, nejčastěji prostřednictvím aktivního jednání jiného člověka. Stimul pak, 

jak uvádí Provazník a kol. [15], chápeme jako podnět, který vyvolá určité změny v motivaci 

člověka. 
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Obrázek č. 2: Schematické znázornění vztahu stimulace – osobnost člověka – motivace 

Zdroj: BEDRNOVÁ, E; NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení.  

1.5.1 Pracovní motivace 

Součástí motivace lidského chování je motivace k práci. Gosiorovský  [6]  uvádí, že motivace 

k práci je spojena jak se zastáváním určité pracovní pozice, tak hlavně s pracovním výkonem 

v této pracovní pozici. Pracovní motivace vyjadřuje celkový postoj člověka ke své práci. 

Motivy k práci se dělí do dvou skupin: 

 Motivy intrinsické – to jsou motivy, které souvisí s prací samotnou. Jsou 

uspokojovány právě samotnou prací. Jde například o potřebu činnosti, potřebu 

kontaktu s lidmi, touha po moci, potřeba seberealizace. 

 Motivy extrinsické – jedná se o motivy, které vycházejí z okolí, s prací samotnou 

souvisí jen okrajově. Jsou uspokojovány výsledky práce. Příkladem je potřeba peněz, 

potřeba jistoty, motiv potvrzení vlastní důležitosti, potřeba sociálních kontaktů. 

Členění motivů, které působí na pracovní jednání člověka, z jiného hlediska uvádí Bedrnová a 

Nový: [4]  

 Aktivní motivy – přímo podněcují pracovní výkon 

 Podporující motivy – vytvářejí prostor pro účinné působení aktivních motivů, např. 

motiv vytvářet přátelskou atmosféru na pracovišti 

 Potlačující motivy – odvádějí člověka od pracovního výkonu, např. zájem zúčastnit se 

rozhovoru se spolupracovníky místo plnění pracovního úkolu 

Z výše uvedeného lze soudit, že pracovní motivace je značně subjektivní a proměnlivý faktor 

ovlivňující pracovní činnost člověka. Pro vedení společnosti a její management to tedy 

znamená, že je nezbytné pracovní motivaci věnovat průběžně zvýšenou pozornost. Výklad 

pracovní motivace vychází z těchto obecných předpokladů: [4] 

 Práce je součástí lidské podstaty. Život každého jedince a existence lidské společnosti 

jsou nepředstavitelné bez práce. 
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 Práce vytváří možnost rozvoje tělesných a duševních sil člověka. Práce uspokojuje 

potřebu aktivní činnosti člověka a často také potřebu tvořivého rozvoje lidských 

schopností. 

 Pro současnou společnost je charakteristický kooperativní ráz pracovní činnosti. 

Člověk pracuje v rámci určité skupiny. 

 Práce je prostředkem k zajištění materiální existence a společenského postavení 

člověka a jeho rodiny. 

 

1.5.2 Vztah motivace a odměňování 

Řada vedoucích pracovníků se stále domnívá, že jedinou motivací pracovníků jsou peníze. 

Mzda má jistě podstatný význam, ale není to jediný prostředek motivace. Stimulem může být 

v zásadě vše, co je pro pracovníka významné, vše, co může podnik svému zaměstnanci 

nabídnout. Pokud chce podnik své zaměstnance dobře motivovat, je třeba nejdříve pochopit, 

které motivy jsou pro ně důležité. Jak také uvádí Armstrong [1], pro někoho mohou být 

efektivnější odměny v podobě peněz, protože jsou snadno směnitelné za věci, které lidé chtějí. 

Jiní lidé ale mohou mít na penězích menší zájem a budou lépe reagovat na nepeněžní odměny. 

Autor zdůrazňuje, že společnost nemůže spoléhat pouze na motivační schopnosti peněz, 

protože ty jsou jen jedním z mnoha vzájemně provázaných faktorů. 

Nicméně přesvědčivé důkazy, že hmotná odměna je důležitým motivačním faktorem, 

potvrzuje i šetření uveřejněné v časopise Human Resource Management [16]. Autoři 

porovnali výsledky řady průzkumů, kde byli respondenti přímo dotazováni na význam 

odměny v porovnání s ostatními motivačními faktory (jistota zaměstnání, zajímavost práce, 

možnosti rozvoje apod.) v kontrastu se studiemi chování zaměstnanců v reakci na motivační 

podněty. Pokud byli zaměstnanci přímo dotázáni na význam odměny, objevila se průměrně na 

pátém místě v seznamech potenciálních zdrojů motivace. Na rozdíl od toho, výsledky studií 

v reálných organizacích, které posuzovaly rozdíly v pracovním výkonu zaměstnanců, při 

různých motivačních intervencích (úprava systému odměňování, změna práce, zvýšení účasti 

zaměstnanců apod.), ukázaly odměnu jako nejúčinnější motivátor. Tento rozpor autoři 

vysvětlují tím, že pokud je zaměstnanec dotázán na význam odměny přímo, tak 

pravděpodobně má tendenci její význam podceňovat nebo je pro něj obtížné odhadnout, jak 

by mohl na změnu v odměňování reagovat. Je tedy nepochybné, že odměna jisté stimulační 

účinky na pracovníky má. 
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2. Systém veřejné správy – územní samosprávy ČR  

 

Veřejná správa se v České republice dělí na státní správu a územní samosprávu. Do státní 

správy spadají ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s celostátní působností, 

územní orgány státní správy s místní působností a ostatní státní orgány. V samosprávě se 

vychází z toho, že určitý objekt rozhoduje v některých věcech autonomně. Samosprávu 

v České republice lze dělit na územní a zájmovou. Příkladem zájmové samosprávy jsou již 

z názvu subjekty, které spojuje společný cíl nebo zájem a které v této oblasti mají právo na 

samostatné rozhodování. Do této skupiny patří například Česká advokátní komora, Česká 

komora architektů nebo Česká lékařská komora.  

 

Tento dvoustupňový systém územní samosprávy je zakotven v Ústavě. Základními územními 

samosprávnými celky jsou obce a vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje. Nejde 

o vztah nadřízenosti a podřízenosti, protože každý z územních samosprávných celků má své 

oblasti rozhodování, do kterých jiný nemůže zasahovat. V České republice územní 

samosprávné celky kromě své samostatné působnosti vykonávají i státní správu v působnosti 

přenesené. Jde tedy o spojený model veřejné správy. 

 

2.1     Obce 

Místní samospráva byla obnovena v roce 1990. Obce jsou základním územním 

samosprávným celkem. Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě. [23] Obce jsou 

podrobně vymezeny také v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

(dále jen zák. č. 128/2000 Sb., o obcích). Dle tohoto zákona obec tvoří územní celek, který je 

vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. 

Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese z tohoto odpovědnost. Pečuje o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění těchto úkolů chrání 

veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. [22] 

 

V České republice bylo k 1.1.2009 6 249 obcí. Město je obec, která má alespoň 3000 

obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec může 

však získat status města i za nedodržení podmínky počtu obyvatel, pokud prokáže, že 

v minulosti tento status měla. Obce, které byly městem před 17. květnem 1954 mohou 

požádat předsedu Poslanecké sněmovny o udělení statusu města. K 1.1. 2009 bylo v České 

republice 526 měst. Dalším typem obce je městys. Jedná se o typ obce velikostně a 
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významově mezi městem a vesnicí. Tyto obce byly velmi významné v minulosti. Od 1. 

července 2006 je status městyse udělován předsedou Poslanecké sněmovny na návrh obce po 

vyjádření vlády. Obce, které byly městysem před 17. květnem 1954, mohou požádat předsedu 

Poslanecké sněmovny o možnost znovu používat označení městys. Status městyse byl udělen 

od roku 2006 do 1.1. 2009 udělen 192 obcím. Zvláštní postavení v územní samosprávě má 

statutární město. Jeho území se může členit na městské obvody nebo městské části, které mají 

vlastní orgány územní samosprávy. V současnosti je v České republice 23 statutárních měst. 

Jsou jimi Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové 

Chomutov, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Most, 

Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Přerov, Teplice a Ústí nad Labem. Zvláštní 

postavení mezi obcemi má i hlavní město Praha, která je zároveň obcí i krajem a její 

postavení je upraveno zvláštním zákonem. V následující tabulce č. 1 lze vidět, jak se změnil 

počet obcí dle počtu obyvatel v posledních 3 letech. [22] 

 

Tabulka 1: Počet obcí dle počtu obyvatel v letech 2007 - 2009 

Počet obyvatel 2007 2008 2009 

- 199 1566 1562 1561 

200 - 499 2024 1991 1991 

500 - 999 1312 1330 1331 

1000 - 4999 1073 1091 1092 

5000 - 19 999 211 212 212 

20 000 - 49 999 42 42 42 

50 000 - 99 999 16 15 15 

100 000 + 5 6 6 

celkem 6249 6249 6249 

Pramen: ČSÚ  

 

2.1.1 Orgány obce 

Obec je spravována zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo volí starostu, který zastupuje obec 

navenek a místostarostu, který ho zastupuje. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, 

obecní úřad a zvláštní orgány obce. Starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci tvoří 

obecní úřad. Pokud není funkce tajemníka zřízena, vykonává ji starosta. Zastupitelstvo obce 

musí jako iniciativní a kontrolní orgány zřídit kontrolní, finanční výbor a výbor pro 

národnostní menšiny. Rada obce je výkonným orgánem obce a může zřizovat komise jako 

iniciativní a poradní orgány. Ty mohou sloužit také pro výkon přenesené působnosti. Město je 

samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, 
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starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Městys je spravován zastupitelstvem městyse. 

Dalšími orgány městyse jsou rada městyse, starosta, úřad městyse a zvláštní orgány městyse.  

 

Statutární město je spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou 

rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod statutárního města je 

spravován zastupitelstvem městského obvodu. Dalšími orgány městského obvodu jsou rada 

městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. 

Městská část statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části. Dalšími orgány 

městské části jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské 

části. [22] Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města 

Prahy; dalšími orgány hlavního města Prahy jsou rada hlavního města Prahy, primátor 

hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města 

Prahy. Hlavní město Praha se ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění skládá z městských částí, které jsou spravovány zastupitelstvem městské části. Dalšími 

orgány městské části jsou rada městské části, starosta městské části, úřad městské části a 

zvláštní orgány městské části. [20] 

 

2.1.2 Samostatná a přenesená působnost obce 

Obce lze dělit podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti na obce se 

základním rozsahem přenesené působnosti (sem patří všechny obce) a obce s širším rozsahem 

přenesené působnosti. Jde o obce, které vykonávají státní správu v přenesené působnosti i na 

území obcí, které spadají do jejich správního obvodu. Do této kategorie obcí patří pověřené 

obecní úřady a obce s rozšířenou působností.  

 

Samostatná působnost obce je stanovená zákonem. Do samostatné působnosti obce patří 

například hospodaření obce, rozpočet a závěrečný účet, peněžní fondy, právnické osoby a 

organizační složky obce, místní referendum, obecní policie atd.  V přenesené působnosti obce 

například vydávají nařízení obce, rozhodují o místních a účelových komunikacích, 

projednávají přestupky. Obce s pověřeným obecním úřadem v přenesené působnosti například 

zajišťují volby do Parlamentu České republiky, do zastupitelstev krajů, obcí a do Evropského 

parlamentu, jsou orgánem ochrany přírody a ochrany zemědělského půdního fondu. Orgány 

obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti například vydávají řidičské průkazy, 

vedou registry motorových vozidel, jsou silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy, 



 

 15  

zajišťují ochranu kulturních památek v územním obvodu, vydávají občanské průkazy a 

cestovní doklady, vedou registry obyvatel, jsou živnostenským úřadem  [24] 

 

2.2 Kraje 

Kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky. Stejně jako u obcí, jejich právo na 

samosprávu je zakotveno v Ústavě. Kraje jsou vymezeny v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích, 

(krajské zřízení), v platném znění (dále jen zák. č. 129/2000 Sb., o krajích). Nynější kraje jsou 

z územního hlediska velmi podobné krajům, které byly vymezeny v letech 1949 – 1960. 

Podle zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, jsou kraje územním společenstvím občanů.  Kraj je 

stejně jako obec veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy a hospodaří dle 

rozpočtu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese tak odpovědnost vyplývající 

z těchto vztahů. Kraj stejně jako obec pečuje o všestranný rozvoj svého územní a o potřeby 

svých občanů. [21] V České republice existuje celkem 14 krajů – vyšších územních 

samosprávných celků, jak je znázorněno na obrázku č. 3. Jihomoravský (Brno), Jihočeský 

(České Budějovice), Karlovarský (Karlovy Vary), Královéhradecký (Hradec Králové), 

Liberecký (Liberec), Moravskoslezský (Ostrava), Olomoucký (Olomouc), Pardubický 

(Pardubice), Plzeňský (Plzeň), Středočeský (Praha), Ústecký (Ústí nad Labem), Vysočina 

(Jihlava), Zlínský (Zlín) a hlavní město Praha.  

Obrázek 3: Kraje a okresy ČR k 1.1.2009 

 

 

Pramen: ČSÚ 



 

 16  

2.2.1 Orgány kraje 

Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje. Zastupitelstvo volí hejtmana a náměstka 

nebo náměstky hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti. Musí také 

zřídit výbor kontrolní, finanční a pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a výbor pro 

národnostní menšiny. Rada kraje je výkonným orgánem. Mezi orgány kraje se řadí také 

krajský úřad v čele s ředitelem odpovědným hejtmanovi. [21] 

 

2.2.2 Samostatná a přenesená působnost kraje 

Podle zákona o krajích do samostatné působnosti náleží hospodaření kraje, rozpočet a 

závěrečný účet, peněžní fondy, právnické osoby kraje a organizační složky, účast kraje v 

právnických osobách, vydávání obecně závazných vyhlášek, program rozvoje kraje, územně 

plánovací dokumentace pro území kraje, dopravní obslužnost na území kraje, koncepce 

rozvoje cestovního ruchu atd. Do přenesené působnosti kraje patří například kontrola výkonu 

státní správy orgány obcí a metodická pomoc obcím, přezkoumávání hospodaření obce, 

pokud o to obec požádá, výkon státní památkové péče v oblasti národních kulturních památek, 

zprostředkování osvojení a pěstounské péče, výkon agendy krajských živnostenských úřadů.  

 

2.3 Úředník – zaměstnanec veřejné správy 

Úředníkem se rozumí zaměstnanec, který se podílí na výkonu správních činností zařazený do 

obecního úřadu, městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně 

členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně 

členěného statutárního města, krajského úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu 

městské části hlavního města Prahy. Pokud zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 312/2002 

Sb., o úřednících) nestanoví jinak, pak pracovněprávní vztahy úředníků územních 

samosprávních celků upravuje Zákoník práce. Úředníkem se může stát člověk, který je 

občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým bydlištěm v České 

republice. Musí dosáhnout 18 let věku, být způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a 

ovládat úřední jazyk, kterým je čeština. 

 

Vedoucím úředníkem je vedoucí zaměstnanec, jehož pracovní poměr se zakládá jmenováním 

vedoucím úřadu. Tímto vedoucím úřadu je tajemník obecního úřadu nebo ředitel krajského 

úřadu. Tam, kde není funkce tajemníka zřízena nebo kde není tajemník ustanoven, plní úkoly 
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vedoucího úřadu starosta. Základní předpoklady pro vnik pracovního poměru vedoucího 

úředníka jsou stejné jako u úředníka, tj. občan České republiky nebo cizí státní občan 

s trvalým bydlištěm v České republice, který dosáhnul 18 let věku, je způsobilý k právním 

úkonům, bezúhonný a ovládá jednací jazyk, kterým je čeština. Pro vykonávání funkce 

vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu existuje další zákonný předpoklad, kterým je 

minimálně tříletá praxe, která musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejícím 

jmenování do funkce. [19] 

 

2.3.1 Role vedoucího úředníka v řízení lidských zdrojů v územních      

          samosprávách 

Vedoucí úředníci musí úzce spolupracovat s personalistou popř. personální útvarem v mnoha 

činnostech.  

 Jedním z nich je analýza a vytváření pracovních míst. Musí vytvořit dostatečně podrobný 

a specifický popis pracovního místa pro své podřízené, neboť oni nejlépe znají povinnosti, 

pravomoci, odpovědnosti a jiné požadavky vztahující se k danému podřízenému 

pracovnímu místu.  

 Další významnou roli mají vedoucí úředníci v otázkách personálního plánování, 

zařazování pracovníků a při ukončení pracovního poměru. Tito vedoucí úředníci by měli 

nejlépe znát potřeby svého odboru, počet a vlastnosti pracovníků, které budou potřebovat, 

aby bylo zajištěno efektivní fungování odboru i celé organizace.  

 Na to navazuje i účast vedoucích úředníků na získávání a výběru pracovníků. Pokud 

dojdou k závěru, že potřebují rozšířit řadu svých podřízených, měli by znát přesně, koho 

budou potřebovat, s jakými vlastnostmi, vědomostmi a zkušenostmi a sdělit tyto 

skutečnosti personálnímu útvaru. Personální útvar je při získávání pracovníků 

v důležitějším postavení než vedoucí úředníci. U výběru pracovníků je to naopak. 

Vedoucí úředníci by měli vést při výběrovém řízení pohovory s uchazeči a nakonec v roli 

přímých nadřízených se rozhodují, zda uchazeče přijmout či nikoliv.  

 Další důležitou rolí vedoucího úředníka je přijímání nového úředníka. Specifikuje mu 

podrobně pracovní místo. Seznámí nového úředníka s jeho náplní práce, pravomocemi, 

odpovědnostmi, s fungováním a organizací úřadu, popř. s procesem adaptace.  

 V otázce hodnocení zaměstnanců by měli vedoucí úředníci informovat zaměstnance 

s průběhem, obsahem a kritérii jejich hodnocení a toto hodnocení s nimi následně 

jednotlivě rozebrat. Z  hodnocení by měl vedoucí úředník udělat závěrečnou zprávu a tu 

předat jako podklad na personální útvar, popř. vedoucímu úřadu. 
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 V odměňování hrají vedoucí úředníci opět zcela zásadní roli. Mají největší přehled o tom 

kdo, jak a s jakým nasazením pracuje a proto rozhodují o výši odměn pro jednotlivé 

úředníky. 

 Vedoucí úředníci dále musí zjišťovat potřebu vzdělávání pro svoje podřízené. Musí 

pozorovat, jestli jejich schopnosti, dovednosti a znalosti odpovídají potřebám útvaru a 

jejich pracovního místa. Ve spolupráci s personálním útvarem pak vedoucí úředník blíže 

určí potřeby systému vzdělávání jeho podřízených. Je vhodné, aby na základě 

uskutečněného vzdělávání vedoucí úředník zhodnotil, zda bylo efektivní, přineslo 

očekávané výsledky, popřípadě zda odstranilo nedostatky. 

 Úkolem vedoucího úředníka je také, aby na pracovišti panovalo rozumné pracovní 

prostředí. Je žádoucí s ohledem na pracovní výkonnost jeho podřízených, aby pracovní 

prostředí bylo příjemné, klidné, aby nepanovala nepřátelská atmosféra. Je pravděpodobné, 

že se určitým konfliktním situacím předejít nedá, ale tato situace by měla nastat méně než 

výjimečně a řešit se velmi operativně. O bezproblémovou spolupráci by měl vedoucí 

úředník usilovat nejen v rámci svého odboru, ale i při spolupráci s jinými částmi úřadu.  

 V oblasti péče o pracovníky je role vedoucích omezena jejich pravomocemi. Primárně 

dopovídají za dodržování pravidel stanoveným úřadem. Měl by také fungovat dialog mezi 

podřízenými a vedoucím úředníkem o jejich potřebách a požadavcích, aby je vedoucí 

úředník mohl interpretovat personálnímu útvaru nebo vedoucímu úřadu a usilovat o jejich 

zavedení, pokud jdou stejným směrem jako cíle úřadu. 

Pokud má úřad k dispozici personální informační systém, tak by se měli vedoucí úředníci 

podílet na jeho aktualizaci a ostatních činnostech stanovených vedoucím úřadu popřípadě 

personálním útvarem. [11] 

 

2.3.2 Kvalifikace úředníka veřejné správy 

Úředník je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na vstupním vzdělávání dle nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

v platném znění (dále jen NV č. 564/2006), průběžném vzdělávání a přípravě a ověření 

zvláštní odborné způsobilosti. Vedoucí úředník a vedoucí úřadu jsou povinni prohlubovat si 

kvalifikaci účastí na vzdělávání vedoucích úředníků. Prohlubování kvalifikace dle zák. č. 

312/2002 Sb., o úřednících může poskytovat jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná ke 

vzdělávací činnosti podle zvláštního předpisu, jíž byla udělena akreditace, příspěvková 

organizace zřízená Ministerstvem vnitra, anebo územní samosprávný celek, jemuž byla 

udělena akreditace. Tyto instituce poskytují vzdělávání v souladu s akreditovaným 
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vzdělávacím programem pro příslušný druh prohlubování kvalifikace. K prohlubování 

kvalifikace patří také plán vzdělávání, který musí úředníci mít. Plán vzdělávání obsahuje 

časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po 

dobu následujících 3 let. Územní samosprávný celek je povinen vypracovat plán vzdělávání 

do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka, nejméně jedenkrát za 3 roky plnění tohoto 

plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení provést jeho aktualizaci. [19] 

 

Vstupní vzdělání zpravidla zahrnuje: 

 znalosti základů veřejné správy (zejména obecných zásad organizace a činnosti veřejné 

správy a územního samosprávného celku), 

 základy veřejného práva, 

 základy veřejných financí, 

 základy evropského správního práva, práv a povinností a pravidel etiky úředníka, 

 základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností, 

 základy užívání informačních technologií, 

 základní komunikační, organizační a jiné dovednosti odpovídající jeho pracovnímu 

zařazení.  

 

Úředník je povinen ukončit vstupní vzdělávání nejdéle do 3 měsíců ode dne vzniku 

pracovního poměru. Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání se nevztahuje na úředníka, 

který má zvláštní odbornou způsobilost. [19] 

 

Ukončení vstupního vzdělávání se prokazuje osvědčením, které vydá vzdělávací instituce, 

která pořádá vstupní vzdělávání. V případě vstupního vzdělávání jsou těmito institucemi sami 

krajské úřady, magistráty a obce s rozšířenou působností, které Ministerstvo vnitra (dále jen 

MV) udělí akreditaci.  

 

V rámci povinného zpracovávání Výroční zprávy jak je znázorněno na následujícím grafu č. 1 

o stavu vzdělávání úředníků Územních samosprávných celků (dále jen ÚSC) za rok 2010 

Ministerstvo vnitra v roce 2010 obdrželo 104 zpráv ze vzdělávacích institucí a z nich vyplývá, 

že většina krajských úřadů realizuje vstupní vzdělávání svými prostředky s výjimkou 

Olomouckého a Plzeňského kraje. Tyto dva si realizují vstupní vzdělávání svými silami. 

Nejen pro své potřeby proškolily 1955 osob a ostatní instituce 963 osob. [25] 

 



 

 20  

Graf č. 1: Počet účastníků vstupního vzdělávání organizovaných krajskými úřady v roce 2010 

 

 

Pramen: MV ČR: Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků ÚSC za rok 2010 

 

 

Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků 

zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku. Tento typ vzdělávání 

obsahuje i získávání a prohlubování jazykových znalostí. Průběžné vzdělávání se uskutečňuje 

formou kurzů. O účasti úředníka na kurzech rozhoduje vedoucí úřadu s přihlédnutím k 

potřebám územního samosprávného celku a k plánu vzdělávání úředníka. Pokud vedoucí 

úřadu rozhodně o účasti úředníka na kurzu, musí se úředník kurzu zúčastnit. [19] 

 Účast na kurzu a ukončení průběžného vzdělávání se stejně jako v případě vstupního 

vzdělávání prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz pořádala. Instituce 

musí být akreditované Ministerstvem vnitra a je žádoucí vybírat z nabídek zavedených 

vzdělávacích institucí se stabilním kladným hodnocením kvality kurzů. V roce 2010 vydaly 

vzdělávací instituce 75 064 osvědčení o absolvování jednoho ze 757 vzdělávacích programů 

průběžného vzdělávání. [25] 

2.4 Zvláštní odborná způsobilost úředníka 

Prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost, zajišťuje územní 

samosprávný celek správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Výjimečně 

tyto činnosti může vykonávat i úředník, který nemá zvláštní odbornou způsobilost. Nejdéle 

však po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka k územnímu samosprávnému 
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celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní 

odborné způsobilosti předpokladem nebo pokud splňuje následující podmínky: 

 

 uznání rovnocennosti vzdělání - na žádost úředníka nebo územního samosprávného celku 

ministerstvo vydá osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části získaného 

úředníkem v jiném studijním programu, než který je stanoven prováděcím právním 

předpisem, nebo vzdělání získaného v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud žadatel 

prokáže, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání se žádá, jsou rovnocenné 

příslušnému vzdělávacímu programu pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona 

nebo jeho části, 

 

Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Zahrnuje souhrn 

znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činností stanovených prováděcím právním 

předpisem. Dělí se na obecnou a zvláštní část:  

 

 obecná část - zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů 

organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o 

hlavním městě Praze a zákona o správním řízení, a schopnost aplikace těchto znalostí, 

 zvláštní část - zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností stanovených 

prováděcím právním předpisem, které zajišťuje úředník, zvláště znalost působnosti orgánů 

územní samosprávy a územních správních úřadů vztahující se k těmto činnostem, a 

schopnost jejich aplikace.  

 

Jestliže úředník vykonává 2 nebo více správních činností stanovených prováděcím právním 

předpisem v obci, kde nejsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu nebo kde není zřízen 

pověřený obecní úřad, je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost jen pro 1 správní 

činnost, kterou určí vedoucí úřadu. V jiných případech než jsou uvedeny výše, je povinen 

prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro každou jím vykonávanou správní činnost; u 

druhého a u dalších ověření se zkouška vykoná jen ze zvláštní části.  

 

Zkouška 

Územní samosprávný celek je povinen přihlásit úředníka na zkoušku nejpozději 6 měsíců od 

vzniku pracovního poměru úředníka k územnímu samosprávnému celku nebo do 3 měsíců 
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ode dne, kdy úředník začal vykonávat správní činnost, jejíž výkon předpokládá prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti.  

Provádění zkoušek a vydávání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti zabezpečuje 

ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a s ostatními ústředními správními 

úřady. Ministerstvo do 30 dnů ode dne doručení přihlášky úředníkovi písemně sdělí den, 

místo a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury. [19] 

Pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti vytváří ministerstvo zkušební komise. Zkušební 

komise mají 3 členy a jsou složené z odborníků na obecnou část a z odborníků na zvláštní 

část. Předsedu a ostatní členy zkušební komise jmenuje ministerstvo. Činnost zkušební 

komise řídí její předseda. Zkušební komise rozhoduje většinou hlasů svých členů.  Při 

zkoušce je zkušební komise vázána stanovenými soubory zkušebních otázek. Zkušební 

komise může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené 

pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušuje.  

 

Zkouška se dělí na část písemnou a ústní. Tyto části jsou vykonávány a hodnoceny 

samostatně.  Při písemné i při ústní části se ověřují znalosti z obecné části a ze zvláštní části 

samostatně. Úředník koná nejdříve písemnou zkoušku. Tuto zkoušku musí úspěšně složit, aby 

mohl konat ústní zkoušku. V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti koná 

úředník písemnou a ústní zkoušku pouze ze zvláštní části. Zkušební komise vypracuje o 

průběhu a výsledku zkoušky protokol. Zkouška a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. 

Ministerstvo oznámí úředníkovi výsledek písemné zkoušky a ústní zkoušky v den jejich 

konání. Pokud uspěl v obou částech, tak do 15 dnů ode dne konání ústní zkoušky obdrží od 

ministerstva osvědčení. Vzdělávací instituce vede evidenci o osvědčeních o ukončení kurzů 

vstupního vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a průběžného vzdělávání, které 

pořádala a ministerstvo vnitra vede evidenci o osvědčeních zvláštní odborné způsobilosti, 

které vydalo. 

 

Pokud úředník při některé z částí zkoušky neuspěl, má právo podat do 15 dnů ode dne 

oznámení této skutečnosti námitky proti postupu zkušební komise. Tyto námitky se podávají 

zkušební komisi. Ta námitkám buď vyhoví, nebo je předá k rozhodnutí ministerstvu. 

Ministerstvo o námitkách rozhodne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení, a to tak, že 

potvrdí hodnocení zkušební komise nebo jej změní nebo zruší a pozve úředníka k 

opakovanému složení zkoušky. Jestliže úředník nevyhověl při písemné nebo ústní zkoušce, 

může ji dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška se vykoná nejdříve po 30, nejpozději však do 
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90 dnů ode dne zkoušky, v níž uchazeč nevyhověl. K opakování zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti musí územní samosprávný celek poskytnout úředníkovi pracovní volno bez 

náhrady platu. Náklady prohlubování kvalifikace ze zákona nese územní samosprávný celek. 

Náklady spojené s opakováním zkoušky nese úředník. [19] 

 

Pokud i při opakovaném složení zkoušky úředník neuspěje, vydá mu o tom ministerstvo na 

návrh zkušební komise rozhodnutí. Úředník má právo nahlédnout do všech materiálů 

týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o zkoušce. Na řízení o námitkách 

se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

 

Řízení úředníků zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím vedoucích úředníků, 

kteří absolvovali vzdělávání vedoucích úředníků. Výjimečně řízení těchto úředníků může 

vykonávat i vedoucí úředník, který neukončil vzdělávání vedoucích úředníků, nejdéle však po 

dobu 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci vedoucího úředníka. Účast na vzdělávání 

vedoucích úředníků se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz 

pořádala. Vedoucí úředník je povinen ukončit vzdělávání vedoucích úředníků do 2 let ode 

dne, kdy začal vykonávat funkci vedoucího úředníka. 

 

Vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti stanovené prováděcím 

právním předpisem, prokazuje zvláštní odbornou způsobilost z obecné části a ze zvláštní části 

alespoň pro jednu ze správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, 

vykonávaných jím řízenými úředníky, určenou vedoucím úřadu. Vedoucí úřadu je povinen 

prokázat zvláštní odbornou způsobilost jen z obecné části. [19] 

 

2.5 Etika úředníků územních samosprávných celků 

O tuto oblast vzrostl zájem v posledních desetiletích. V zahraniční odborné literatuře je tak 

tato doba nazývána „léta etiky“. Na počátku 80. let začalo docházet ke správním reformám 

nazývaným New Public Management (dále jen NPM). NPM se začal prosazovat jako první ve 

státech angloamerického správního systému a později se rozšířil po celé Evropě a i na ostatní 

kontinenty. NPM byl orientován na 3E [27], tzn. zvýšení výkonnosti ekonomiky, efektivnosti 

a účinnosti veřejné správy. Později se začala prosazovat nutnost zakotvit k těmto 3E i etiku. 

Tato myšlenka vznikla z předpokladu, že etika je protikladem korupce. V tomto případě je ale 

nezbytné zaměřit se na podrobný teoretický výklad etiky ve veřejné správě. Jednotná přesná 

definice etiky ve veřejné správě neexistuje. Obecně lze říci, že jde o aplikaci morálních 
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standardů v činnosti veřejné správy.  Kvalita vlády určuje ve všech politických systémech 

hodnoty společnosti. V demokratickém státním zřízení se očekává, že vláda bude podněcovat  

spravedlnost, čestnost a rovnost a úředníci budou v souladu s těmito hodnotami. Jako další 

hodnoty můžeme zařadit integritu, nestrannost, čestnost, slušnost a odpovědnost. Mezi těmito 

hodnotami a etikou existuje velmi úzká vazba. V 90. letech minulého století byla ve 

Spojeném království za vlády Johna Majora zřízena Komise pro vyšetření standardů chování 

ve veřejném životě. Ve své zprávě z roku 1994 stanovila principy chování veřejných 

úředníků, které se podle jejích členů vztahují ke všem aspektům veřejného života. Těmito 

principy jsou: 

 nezištnost (rozhodování výhradně ve veřejném zájmu a ne pro své zájmy), 

 integrita (úředníci nesmí mít finanční nebo jiný závazek k jinému subjektu, aby  

      nemohli být ovlivněni ve výkonu své činnosti), 

 objektivnost (rozhodování dle zásluhy), 

 odpovědnost (činnosti musí být prováděny odpovědně k veřejnosti a podrobeny  

            kontrole), 

 otevřenost (maximální otevřenosti při rozhodování a jejich činnosti),  

 čestnost (povinnost deklarovat své soukromé zájmy vztahující se k veřejným  

      povinnostem a podniknout kroky k vyřešení konfliktů způsobem chránícím veřejný    

      zájem),  

 vedení (prosazování a podpora těchto principů vedením a vlastním příkladem). 

 

Autoři, kteří se věnují této problematice tvrdí, že nejvíce problémů se odvíjí od 

administrativní diskrece. Každý úředník musí neustále provádět rozhodnutí dle vlastního 

volného uvážení a nemůže se mu vyhnout. Proto jsou důležití eticky zaměření úředníci, kteří 

jsou schopni při rozhodování volit správný etický princip ze složitého systému veřejné správy 

dnešní doby. Etika je všeobecně považována za jeden z klíčových principů dobrého vládnutí. 

Odborníky bývají uváděny 3 principy, jak udržet a zdokonalit etické chování úředníků, jsou 

jimi: 

 přijetí písemných pravidel a zejména kodexů etiky úředníků veřejné služby, 

 vzdělávání v etice budoucích úředníků před jejich nastoupením do veřejné služby a další 

školení v této oblasti při zaměstnání, 

 vliv modelové role vedoucích úředníků. [13] 

Institucionální formu této oblasti představují tzv. etické kodexy. 
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Etické kodexy mohou obsahovat minimální standardy chování týkající se například 

následujících oblastí: 

 přijímání darů, 

 využívání informací, služebního majetku a zařízení, 

 prospěch ze zahraničních cest, 

 restrikce pro další zaměstnání po ukončení veřejné služby, 

 podmínky při odchodu do soukromého sektoru, 

 konflikty zájmů. [14] 

 

2.5.1 Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě 

Tento kodex vznikl v České republice v roce 2001. Veřejnost v té době naléhala na větší 

odpovědnost, efektivnost, integritu a etické standardy ve veřejné správě a to jak ve státní 

správě, tak v územních samosprávách. Účelem tohoto dokumentu je podporovat žádoucí 

standardy chování a jednání zaměstnanců ve veřejné správě vůči občanům. Ti očekávají od 

veřejné správy profesionální přístup. Tento kodex nemá povahu právně závazné normy, ale 

jeho dodržování přispívá k vyšší kulturní úrovni vzájemných vztahů občanů a zaměstnanců v  

oblasti veřejné správy. Každý orgán ústřední státní správy má mít svůj etický kodex. [26] 

Podle  Leštinské: [13]  je „Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě, schválený usnesením 

vlády České republiky z 21. 3. 2001 číslo 270, příkladem příliš obecné formy, která postrádá 

jistá zřetelněji formulovaná opatření.“ [13]  

 

2.5.2 Etika ve veřejné správě v evropském kontextu 

V České republice je do aktivit mezinárodních organizací, které se týkají etiky dlouhodobě 

zapojeno Ministerstvo vnitra ČR. Těmito aktivitami jsou například principy etiky OECD (dále 

jen Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). MV ČR se dále zapojuje do boje proti 

korupci ve veřejné správě prostřednictvím např. Výboru expertů na etiku a demokratickou 

účast na místní a regionální úrovni. Expertní skupiny k řízení konfliktu zájmů OECD atd. 

V souvislosti s přípravou zákona o střetu zájmů byla na konci roku 2005 odborníky na 

základě žádosti ČR vytvořena komparativní studie ke střetu zájmů v devíti zemích Evropy.  

 

Dále je důležité zdůraznit něco málo o výše zmíněných principech OECD týkající se etiky. 

Krátce po vstupu ČR do OECD bylo ve Výboru PUMA (dále jen public management) 

zjištěno, že důvěra občanů ve vládu a veřejnou správu členských států OECD klesá, proto 

zahájila tato organizace projekt s pozorností na etiku. Byla identifikována tzv. etická 
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infrastruktura. Tato infrastruktura, která funguje dobře povzbuzuje vysoké standardy chování 

veřejného sektoru. V rámci tohoto projektu byla zjištěna existence dvou základních principů, 

kterými se členské státy OECD snaží zdokonalit etické chování svých veřejných služeb. Jedná 

se o: 

 compliance-based ethics management - přísné dodržování správních procedur, kontrolních 

mechanismů a detailních pravidel, která jasně stanoví, čeho se má zaměstnanec veřejné 

správy vyvarovat, co má dělat a jak to má dělat, 

 integrity-based ethics management - spoléhá na motivaci a je orientován více na 

podněcování dobrého chování úředníků než na trestání jejich chyb a nedostatků založený 

na aspiracích. V roce 1998 byla Radou OECD vydána doporučení pro členské státy pro 

zlepšení etického chování ve veřejné službě. Tyto doporučení jsou shrnuty do 

následujících 12 bodů: 

 etické standardy pro veřejnou službu musí být jasné, 

 etické standardy musí být zakotveny v právu, 

 úředníci veřejné správy musí mít k dispozici etické vedení, 

 úředníci veřejné správy musí znát svá práva a povinnosti, jsou-li vystaveni obvinění, 

 politická angažovanost ve prospěch etiky musí posilovat etické chování úředníků     

      veřejné správy, 

 rozhodovací proces musí být transparentní a otevřený kontrole, 

 musí být stanovena jasná pravidla pro interakci mezi veřejným a soukromým  

      sektorem, 

 manažeři se musí chovat eticky a podporovat etické chování, 

 řídící politika, postupy a praxe musí podporovat etické chování, 

 podmínky veřejné služby a řízení lidských zdrojů musí podporovat etické chování, 

 veřejná správa musí disponovat adekvátními mechanismy odpovědnosti, 

 musí existovat vhodné postupy a sankce za nesprávné chování. 

 

Do 2 let dostala OECD od všech členských států zprávu o tom, jak se s těmito doporučeními 

vyrovnali. Potvrdila se teorie, že největší problémy etiky ve veřejné správě nastávají při 

přímém kontaktu veřejného a soukromého sektoru. V tomto procesu jsou také nejčastější 

případy korupce. V současné době dochází v praxi k partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a proto je důležité, aby si toho byli úředníci vědomi a jednali podle toho. Výsledkem 

tohoto projektu je rozsálá studie OECD „Trust in Government –Ethics Measures in OECD 

countries“ z roku 2000. V této studii je potvrzeno, že základní podmínkou důvěryhodnosti 



 

 27  

vlády a dobrého vládnutí je charakternost a bezúhonnost jak veřejných úředníků, tak i 

politiků, tj. integrita veřejné služby. Podle této studie je také žádoucí, aby jednotlivé vlády 

pravidelně zviditelňovali své zprávy a standardy, protože tak je možné získat zpět důvěru 

veřejnosti ve veřejné instituce. Další důležitou publikací je „Main Challenges in the Field of 

Ethics and Integrity in the EU Member States“, v češtině „Hlavní výzvy v oblasti etiky a 

integrity v členských státech EU“ (Evropská Unie) od Danielly Bossaert a Christopha 

Demmkeho z roku 2005. Vydal ji Evropský institut veřejné správy (EIPA Maastricht). Tento 

Institut vychází ze dvou studií, které prováděl ve spolupráci se skupinou Řízení lidských 

zdrojů a Generálními řediteli veřejné služby členských států EU. Jde o značně rozsáhlou 

publikaci z oblasti etiky, která shrnuje poznatky a zkušenosti z tehdejších 25 členských států 

EU a Bulharska. Bylo zjištěno, že etické chování úředníků veřejné správy: 

 

 je blahodárné pro každého, 

 podporuje pozitivní obraz veřejné správy a zvyšuje důvěru v ni, 

 spoří na daních a redukuje plýtvání veřejnými prostředky, 

 přispívá k ekonomickému růstu a sociální stabilitě, 

 zlepšuje individuální výkonnost a přispívá k výkonnosti organizace, 

 zvyšuje důvěru v právní stát, v princip legality a v demokracii, a 

 podporuje uspokojení z práce, pracovní motivaci a snižuje absentérství. 

 

Tato publikace obsahuje také důležitá doporučení, co není dovoleno v rámci etického 

chování, vést dialogy o výhodách a nevýhodách jednotlivých přístupů, strategií a nástrojů, 

zdokonalit veřejné statistiky různých forem neetického chování, zlepšit vzdělávání a školení 

úředníků o etice, zvýšit kontrolu nad rozšiřováním partnerství soukromého a veřejného 

sektoru, zapojit se do diskuzí o vzájemných zkušenostech s využitím různých etických 

nástrojů a tak dosáhnout nejlepší praxe. Těmto doporučením by se měla věnovat značná 

pozornost v rámci personálního řízení jak ve státní službě, tak v územní samosprávě. [13] 
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3 Řízení lidských zdrojů v organizacích územní samosprávy – 

specifika personální práce a odměňování pracovníků 

V posledních několika letech přichází do orgánů územní samosprávy nová personální politika 

založená na pečlivém výběru pracovníků, plánování jejich kariérního rozvoje, na postupném 

uplatňování strategie lidských zdrojů a rozpracovaném systému vzdělávání. Podle očekávání 

zavádění povinného uplatňování těchto prvků přineslo znatelné zkvalitnění práce územních 

samospráv a tím i zkvalitnění rozvojových procesů regionů. Význam a postavení úředníka se 

v minulosti měnili s vývojem celé společnosti, zejména státního zřízení. Důležitým 

legislativním aktem pro tuto oblast se stal zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků, který byl přijat 13. června 2002. Tento zákon má velmi významnou 

pozici v problematice řízení lidských zdrojů v územních samosprávách. Proto je důležité 

zdůraznit jeho obsah. Upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a 

také jejich vzdělávání. Ve veřejné správě obecně existují dva základní modely zaměstnanosti. 

Jde o systém kariérní a poziční. V realitě se ovšem můžeme setkat pouze s jejich kombinací 

nebo systémem, který se více podobá některému z nich.  

 

Kariérní systém se vyznačuje tím, že „zaměstnání ve veřejné správě představuje celoživotní 

profesionální dráhu ve službách veřejné správy. V rámci celého tohoto systému je legislativně 

předepsáno a zaručeno postupné povyšování a růst ohodnocení, pokud úředník splní zákonem 

nebo jiným předpisem stanovené předpoklady pro takové povýšení. Platí trvalost a 

nezrušitelnost služebního poměru poté, kdy je zaměstnanec řádně ustanoven do tzv. 

definitivního služebního poměru. Výjimkou je případ uložení nejvyšší disciplinární sankce, 

která vede k jeho propuštění.  

 

V pozičním systému zaměstnanosti „je uchazeč přijímán na určité místo a to i na vyšší místo, 

pokud pro to má právními předpisy požadované předpoklady“. Je vyžadována především 

kvalifikace uchazeče, bez ohledu na to, jestli působili ve veřejném nebo soukromém sektoru. 

Neplatí zde princip seniority a zaměstnanec je povyšován dle svých zásluh, ne automaticky.“ 

[13] Dalšími rysy tohoto systému jsou i nestanovení maximálního věkového limitu, pro 

speciální místo se požadují speciální dovednosti, neexistuje automatický platový postup, není 

stanoven systém postupu a zaručena definitiva, jsou zde variabilní disciplinární právní 

předpisy. Tento systém je oproti kariérnímu systému mnohem pružnější jak z hlediska 

možnosti výběru zaměstnanců, tak z hlediska výkonnosti. Na druhou stranu je ale obecně 

považován za méně stabilní. Rovněž je zde možnost větší fluktuace pracovníků než 
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v kariérním systému. Poziční systém je v současnosti využíván například ve Švédsku, Finsku 

a Dánsku.  

 

Základním důležitým legislativním aktem je zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 

samosprávných celků, kterému je věnována pozornost v celé diplomové práci. Dalším neméně 

důležitým by měl být návrh zákona č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve 

správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech (služební zákon), v platném znění. Jeho účinnost byla odložena od 1.1. 2012 do 

31.12.2014. Kvůli tomuto zákonu se na Českou republiku snáší značná kritika z Evropské 

Komise, jelikož účinnost tohoto zákona byla jednou z podmínek vstupu do Evropské Unie.  

 

3.1 Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě 

Dle Wrighta [17] jsou „organizace státní služby a personální management v jednotlivých 

organizacích klíčové z hlediska dalšího rozvoje veřejné správy. Veškeré změny musí 

vycházet z potřeb lidí, protože řízení ve veřejné správě souvisí především s problémy lidí. 

Účelný personální management není pouze součástí administrativní reformy, ale i důležitým 

předpokladem dobré vlády.“ Jedním z požadavků na fungování veřejné správy je i to, aby 

fungovala jako uzavřený rozhodovací systém. V praxi je ovšem otevřeným rozhodovacím 

systémem, protože musí komunikovat s vnějším světem a také je objektem zájmu politických 

stran, nátlakových skupin, působení veřejného mínění. V poslední době se tak stalo nutností 

zvýšit úroveň rozvoje lidských zdrojů v české veřejné správě hlavně těmito směry: 

 rozvoj lidských zdrojů bude třeba pojmout jako jednu z hlavních součástí strategie 

rozvoje veřejné správy, 

 lépe využívat zahraniční zkušenosti s rozvojem lidských zdrojů ve veřejném sektoru, 

 zabezpečit koncepční práci, vypracovat vzdělávací politiky, přenášet zahraniční 

zkušenosti, zajištění informačních služeb, 

 rozvíjet tzv. „měkké“ dovednosti, 

 informační a komunikační technologie by se měly stát důležitou složkou i prostředkem 

vzdělávání. 

Vzhledem k tomu, že země střední a východní Evropy, včetně České republiky, prošly 

v uplynulých dvou desetiletích velkými a rychlými změnami, potřebují v oblasti veřejné 

služby vidět stabilitu na rozdíl od zemí s dlouhou tradicí demokracie, kde je stále více 

zapotřebí větší pružnost. Je zřejmé, že rozdíly v systémech řízení lidských zdrojů mezi 
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zeměmi v Evropě jsou značné, protože systémy se vyvíjely na základě různých historických, 

kulturních, právních i ekonomických podmínek. [17] 

 

3.2      Výběr úředníků územních samosprávných celků 

 

Výběr zaměstnanců ÚSC je poměrně obtížná a časově náročná procedura. Zákon č. 312/2002 

Sb., o úřednících, přesně stanovuje postup výběru a náležitosti tohoto procesu. Oproti realitě 

v soukromém sektoru, kdy firmy nejsou nijak limitovány zákonem stanoveným postupem při 

vyhlašování i průběhu výběru zaměstnanců nemá personalista, popř. vedoucí úřadu téměř 

žádný prostor pro jakoukoliv změnu tohoto procesu. Před začátkem výběrového řízení na 

určité pracovní místo je nutné specifikovat popis tohoto pracovního místa. Jaké budou jeho 

povinnosti, pravomoci a odpovědnosti, popis jeho činností a v neposlední řadě jeho pracovní 

funkci a platové zařazení. Dále je také nutné stanovit požadavky, které budou kladeny na 

uchazeče o pracovní místo. Těmi jsou například dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, 

jazykové a jiné odborné znalosti a osobní vlastnosti. Jak už bylo řečeno výše, tyto náležitosti 

zajistí vedoucí úředník ve spolupráci s personálním útvarem. 
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4 Odměňování pracovníků územní samosprávy 

4.1 Odměňování – motivace – hodnocení pracovníků v systému řízení 

lidských zdrojů 

 

Oblast odměňování pracovníků, patří mezi nejstarší a nejdůležitější činnosti v rámci řízení 

lidských zdrojů. Mimořádný význam má jak pro vedení společnosti, tak pro zaměstnance. 

Odměňování je jedním z nejefektivnějších nástrojů motivování pracovníků, který má 

společnost k dispozici. Klíčovým úkolem v oblasti odměňování pracovníků je vytvoření 

přiměřeného, spravedlivého a motivujícího systému odměňování. 

Důležitost odměňování potvrzuje i výzkum z roku 2007, který byl proveden mezi osmi 

miliony zaměstnanci ve 14 zemích světa. Ve svém článku výsledky uvádí autor S. Klie [10] . 

Jako hlavní důvod, proč zaměstnanci během posledních dvou let opustili zaměstnání nebo 

naopak proč u společnosti zůstávají, uvedli respondenti mzdu spolu se zaměstnaneckými 

výhodami. Až na dalších místech se objevily důvody jako zajímavost práce samotné, 

možnosti rozvoje a profesního růstu a dobré jméno společnosti. 

Obecnější definici systému odměňování uvádí Armstrong: [1] „Systém odměňování vyjadřuje, 

čeho si organizace cení a kolik je za to připravena zaplatit. Je veden potřebou odměnit 

správné věci a tím vyslat správné poselství o tom, co je důležité.“ [1] 

Pojem odměňování může nabývat řady rozdílných významů. Detailněji ho ve svém díle 

definuje Koubek: [12] „Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze 

mzdu nebo plat, popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace 

pracovníkovi jako kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem 

širší. Zahrnuje povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla 

nepeněžní) poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze 

z titulu pracovního poměru.“ [12]  Tato definice podle mého názoru nejlépe shrnuje současné 

moderní trendy, které se v oblasti odměňování objevují, a bude z ní v této práci vycházeno. 

Pod pojmem odměna (celková odměna) bude myšleno právě toto širší pojetí. 

Jednotlivé složky celkové odměny můžeme rozdělit na odměny vnější a vnitřní. Vnější 

odměny mají více či méně hmatatelnou povahu a rozhoduje o nich a kontroluje je společnost. 

Jedná se o peněžní odměny, jako je mzda nebo plat, o zaměstnanecké výhody finanční i 

nefinanční povahy a také o nepeněžní odměny, např. pochvala, povýšení apod. Na rozdíl od 

toho vnitřní odměny nemají hmatatelnou povahu a souvisejí s vnitřními pocity zaměstnanců 
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ve vztahu k vykonávané práci. Může se jednat o pocity spokojenosti a radosti, které jim práce 

přináší, užitečnosti a úspěšnosti, seberealizace, pocit vlastního významu, neformální uznání 

okolí. Společnost tyto odměny nemá přímo pod kontrolou, ale může vytvořit takové 

podmínky, aby se tyto pocity zaměstnancům dostavily a to díky úzké provázanosti vnitřních 

odměn s vnějšími. 

Jaký by měl být optimální a efektivní systém odměňování? Jak uvádí Koubek [12], měl by 

splňovat následující úkoly: 

 Získat a udržet potřebný počet kvalifikovaných zaměstnanců. 

 Odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenosti a 

schopnosti, a to podle významu a náročnosti vykonávané práce. 

 Přispět k dosažení konkurenceschopného postavení společnosti na trhu. 

 Povaha systému, jeho časová náročnost a náklady musejí být přiměřené možnostem 

společnosti. 

 Motivovat a stabilizovat ty zaměstnance, s jejichž prací je společnost spokojena a 

k efektivnějším pracovním výkonům motivovat zaměstnance s určitými rezervami. 

 Stimulovat pracovníky ke zlepšování kvalifikace a schopností. 

 Být zaměstnanci akceptován. 

 Být transparentní, férový a objektivní. 

 Být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami. 

 

4.1.1 Cíle, základní otázky a trendy systému odměňování 

Systém stanovení mezd, platů, zaměstnaneckých výhod a dalších forem peněžního i 

nepeněžního odměňování, by měl splňovat tři základní cíle: 

 Být motivační – systém odměňování by měl motivovat pracovníky k efektivnějšímu 

pracovnímu výkonu 

 Být spravedlivý – měl by zajišťovat, aby za stejnou práci dostali zaměstnanci stejnou 

odměnu. To také znamená, že eventuální rozdíly v odměňování musí být pochopitelné a 

zdůvodněné, tedy že existuje oprávněná diferenciace. 

 Být transparentní – systém odměňování musí být jednoduchý a pochopitelný pro 

všechny zaměstnance. 
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4.1.2 Základní otázky systému odměňování 

Na počátků úvah o vytvoření systému odměňování je třeba zodpovědět několik důležitých 

otázek:
 
 

1. Čeho potřebuje společnost systémem odměňování dosáhnout? 

Z pohledu společnosti je efektivní systém odměňování způsob k vytvoření konkurenční 

výhody pro získávání pracovníků, udržení zaměstnanců, dosažení konkurenceschopné 

produktivity, žádoucího zisku, potřebné úrovně flexibility a kreativity. Dále také pomáhá 

rozvíjet zdravé pracovní a mezilidské vztahy ve společnosti, a takový pracovní kolektiv, který 

je schopen realizovat cíle společnosti.  

2. Jaký význam pro zaměstnance mají různé možnosti odměn? 

Zaměstnanci potřebují zabezpečit uspokojování potřeb svých a své rodiny, určitou sociální 

jistotu, životní stabilitu a jasnou perspektivu. Dále očekávají spravedlnost a srovnatelnost 

odměňování, možnost seberealizace, dobré vztahy na pracovišti, uznání za práci a také práci, 

která by je uspokojovala. 

3. Jakými vnějšími faktory je odměňování ve společnosti ovlivňováno? 

Mezi vnější faktory, které ovlivňují celou společnost, její pracovníky a tedy i systém 

odměňování patří populační vývoj, situace na trhu práce, profesně kvalifikační struktura 

lidských zdrojů, životní styl, úroveň zdanění, míra inflace, ekonomická a sociální politika 

vlády, členství v Evropské unii a také úroveň odměňování u konkurentů, v příslušném 

odvětví, místě, regionu, státě. 

4.1.3 Trendy v odměňování ve 21. století 

Autoři Chen Hai-Ming a Hsieh Yi-Hua [7] identifikují ve svém výzkumu změny, které 

můžeme v posledních letech pozorovat v systému odměňování: 

 Od odměňování na základě seniority (dle věku nebo délky praxe ve společnosti) 

k rostoucímu významu odměňování na základě kompetencí (znalostí, schopností, a 

chování zaměstnanců). 

 Celková odměna je pojímána komplexněji. Není tvořena pouze penězi, ale zahrnuje vše, 

co zaměstnanci vnímají jako hodnotu plynoucí z pracovního vztahu. Celková odměna tedy 

stále častěji zahrnuje základní mzdu, výkonovou složku, zaměstnanecké výhody a 
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nepeněžní odměny (pochvala, uznání, povýšení apod.). Zaměstnanecké výhody tvoří 

v poslední době vzrůstající složku celkové odměny.  

 Odměna nemá jen vnější hodnotu, ale i vnitřní. Je kladen důraz na to, aby celková odměna 

zaměstnance motivovala k vyššímu výkonu. 

 Perioda vyplácení výkonové složky celkové odměny se zkracuje z roční/pololetní na 

čtvrtletní nebo měsíční, hlavně u pracovníků na nižších pozicích. Děje se to hlavně kvůli 

tomu, aby došlo k užšímu provázání výkonu pracovníka s jeho odměnou. Motivační 

účinek odměny se zvyšuje, pokud má zaměstnanec možnost svým výkonem odměnu 

bezprostředně ovlivnit. 

 Od jednotného systému odměňování pro celou společnost k diferencovanému odměňování 

podle odlišných pozic a specifických charakteristik zaměstnanců. Celkový systém 

odměňování se stává flexibilnější, umožňuje zaměstnancům volit si takové kombinace 

odměn, které budou nejvíce vyhovovat jejich potřebám. 

 Dochází k provázání systému odměňování s cíli celé společnosti. 

 

4.2 Hodnocení pracovní výkonnosti 

Jedním ze základních cílů systému odměňování je, aby byl spravedlivý. Hodnocení práce, jak 

uvádí Kleibl a kol [9]., je nepochybně hlavním nástrojem pro stanovení spravedlivé vnitřní 

struktury mezd a platů. Zajišťuje, aby stejně náročná a složitá pracovní místa byla stejně 

odměňována a naopak, aby se rozdílnost pracovních míst a požadavků na ně promítla 

v diferenciaci odměny. 

Hodnocení práce a jeho význam pro odměňování dle mého názoru dobře definuje ve svém 

díle Armstrong: [3] „Hodnocení práce představuje systematický proces stanovování relativní 

hodnoty prací v organizaci za účelem stanovení vnitřních mzdových/platových relací. 

Poskytuje základnu pro vytváření spravedlivých mzdových/platových stupňů a struktur, pro 

zařazování prací do těchto struktur a pro řízení relací mezi pracemi a odměnami.“ [3] 

 

4.2.1 Metody hodnocení práce 

Jak uvádí Armstrong [3], rozlišujeme tři hlavní přístupy k hodnocení práce. Jedná se o 

analytické hodnocení práce, neanalytické hodnocení práce a tržní oceňování. 

Neanalytické hodnocení práce 

Při tomto přístupu jsou práce porovnávány jako celek a neanalyzují se na základě faktorů 

nebo prvků obsažených v jednotlivých pracích. Výhodou těchto metod je, že mohou být 
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snadno vytvořeny a umožňují jednoduché a rychle zařazení prací do stupňů. Naopak 

nevýhodu představuje velká subjektivita, neexistující předem definované standardy pro 

posuzování relativní hodnoty prací a chybějící argumenty proti stížnostem na nerovnost 

v odměňování. Horváthová [8], uvádí následující metody: 

 Metoda pořadí prací 

Jedná se o nejjednodušší a nejstarší metodu hodnocení práce. Práce (pracovní místa) jsou jako 

celky seřazovány od nejlehčích k nejobtížnějším, podle toho jak je jejich hodnota vnímána 

společností. Tato metoda je časově a organizačně nenáročná. Kvůli velké subjektivitě a malé 

přesnosti je využitelná spíše v menších společnostech, při hodnocení malého souboru prací. 

 Klasifikační (katalogová) metoda 

Jde o nejobvyklejší neanalytický přístup. U klasifikační metody jsou nejprve vytvořeny určité 

stupně prací (je vytvořen katalog prací). Jednotlivé stupně jsou definovány na základě 

takových charakteristik práce, jako je dovednost, odpovědnost, rozhodování, pracovní 

podmínky apod. Jednotlivá pracovní místa jsou poté zařazována do této hierarchie stupňů 

pomocí porovnávání práce jako celku s definicí určitého stupně a vybírá se takový stupeň, 

jehož charakteristice hodnocená práce nejlépe odpovídá.  

 Metoda párového porovnávání 

Jedná se o statistickou metodu, která je založena na porovnávání jedné práce jako celku 

s jinou prací. Jestliže je nějaká práce považována za práci s vyšší hodnotou, než má ta, 

s kterou je porovnávána, je ohodnocena dvěma body. Práce s nižší hodnotou nedostane bod 

žádný. Jestliže jsou práce považovány za stejně hodnotné, je oběma přidělen jeden bod. Když 

jsou všechny práce navzájem porovnány, sečtou se získané body a u každé z nich je 

vytvořeno pořadí prací. 

 Analytické hodnocení práce 

Analytické metody jsou v praxi využívány více než ty neanalytické. Na rozdíl od nich se 

práce neporovnávají jako celek, ale jsou rozčleněny na určité množství faktorů a prvků v nich 

obsažených. Tyto metody jsou systematické, objektivní a poskytují obranu proti stížnostem na 

nerovnosti v odměňování. Analytické metody poskytují také dobrý základ pro tvorbu tarifních 

stupňů. Nevýhodu představuje hlavně časová a finanční náročnost. Někdy mohou být příliš 

složité. Armstrong [1] uvádí tyto analytické metody: 
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 Bodovací metoda (metoda bodových stupňů) 

Bodovací metoda je založena na rozčlenění práce na faktory, tzv. placené faktory a ty se 

následně dělí ještě na subfaktory. Každý z faktorů musí přispívat k hodnotě práce a všechny 

faktory musí být obsaženy ve všech pracích ve společnosti. Tyto faktory představují 

požadavky, které práce klade na pracovníka, který ji vykonává. Mezi nejčastější patří např. 

požadavky na znalosti a dovednosti, odpovědnost, složitost práce, duševní úsilí, rozhodování 

apod. Podle míry, v jaké je každý faktor v práci obsažen, jsou každému z nich přidělovány 

body. Následně jsou bodová ohodnocení každého placeného faktoru sečtena a je sestaveno 

pořadí prací. 

 Analytické porovnávání 

Analytické porovnávání je založeno na analýze faktorů, na které jsou jednotlivé práce 

rozčleněny, podobně jako u bodovací metody. Existují dva druhy analytického porovnávání, a 

to porovnávání profilu role s profilem stupně/úrovně a porovnávání profilu role s profilem 

vzorové, srovnávací role. Analytické porovnávání se používá převážně pro zařazování prací 

do stupňů poté, co už bylo provedeno počáteční hodnocení dostatečného počtu modelových, 

vzorových prací. 

 Metoda faktorového porovnávání (řad pořadí) 

Tato metoda je podobná bodovací metodě, jen nedochází k dělení placených faktorů na 

subfaktory. Toto porovnávání může mít pouze tři úrovně hodnoty (např. nižší, vyšší a stejný) 

a není třeba používat žádné bodové skóre faktorů. Vytvářejí se řady pořadí prací u každého z 

placených faktorů. Při stanovení pořadí se u každého faktoru porovnávají pracovní místa 

navzájem, tedy párovým porovnáváním. Protože je většinou každý z faktorů jinak závažný, je 

třeba jim přiřadit váhy. Pořadí získané u každého faktoru vynásobíme stanovenými váhami a 

dosažené výsledky sečteme pro každou práci. Tak dostaneme celkovou hodnotu práce. 

Druhou možností je porovnávat faktory prací přímo s faktory využívajícími stupnice 

vyjádřené v penězích. Dostáváme tak bezprostřední informaci o sazbě za danou práci. 

Tržní oceňování 

Jak uvádí Armstrong [1], nejedná se v pravém slova smyslu o proces hodnocení práce, jak 

bylo uvedeno výše. Jde o posuzování mzdových platových sazeb na základě tržních sazeb pro 

srovnatelné práce. K oceňování prací dochází tedy na základě vnějších relací a neohlíží se na 

relace vnitřní. Výhodu této metody je její poměrná jednoduchost, v případě pokud jsou 

dostupné přesné údaje o situaci na trhu. Může být úspěšně využívána např. pro získání 
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konkurenceschopnosti na trhu talentů. Hlavním problémem této metody je ale kromě 

dostupnosti údajů hlavně otázka vnitřní spravedlnosti. 

 

4.2.2 Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů 

Samotné hodnocení práce nelze bezprostředně použít k ocenění práce a stanovení mzdových 

tarifů. Koubek [11] zdůrazňuje, že zjištěná hodnota pracovního místa určuje pouze hodnotu 

práce uvnitř společnosti. Pro ocenění práce je třeba převést hodnotu práce do mzdového tarifu 

a zohlednit při tom i externí faktory. 

Nejvhodnější metody převodu hodnoty práce do mzdového tarifu pro každou společnost jsou 

ty, které jsou srozumitelné všem zaměstnancům. Jednotlivé metody vychází z  metod 

hodnocení práce. Byly vybrány následující nejpoužívanější metody: [1] 

 Metoda pořadí 

Pokud vycházíme z metody pořadí, porovnáváme pořadí prací zjištěné při hodnocení 

s pořadím stávajících mzdových tarifů. Odlišnosti v jejich pořadí se upravují zvyšováním 

nebo snižováním mzdových tarifu u příslušných pracovních míst tak, aby došlo k jejich 

sladění.  

 Bodovací metoda 

Pokud vycházíme z bodovací metody hodnocení práce je jednou z možností přiřadit každému 

bodu určitou peněžní částku a výsledný mzdový tarif pro danou práci tak získáme součinem 

počtu získaných bodů a peněžní hodnoty jednoho bodu. Druhou možnosti je součin bodů a 

jejich peněžní hodnoty přičíst k určité pevně stanovené částce. Ta odpovídá nulové hodnotě 

práce a její výše se obvykle odvozuje od minimálního mzdového tarifu. Zároveň determinuje i 

výši peněžní částky za jeden bod (tzv. peněžní koeficient). 

 Metoda faktorového porovnávání (řad pořadí) 

Tato metoda již obvykle obsahuje peněžní vyjádření hodnoty práce, protože při hodnocení 

práce jsou faktory prací přímo porovnávány s faktory využívajícími stupnice vyjádřené 

v penězích. 

 

4.2.3 Hodnocení pracovníků a jeho vztah k odměňování 

Pravidelné hodnocení pracovníků je důležité jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.  

Některé přínosy hodnocení poskytují zpětnou vazbu o výkonu, potenciálu, spokojenosti, 

chování a rozvojových potřebách zaměstnanců, motivuje hodnoceného k vyšším výkonům, 
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k žádoucímu chování a poskytuje podklady pro odměňování, kariérní růst a rozvoj 

zaměstnanců. 

Hodnocení pracovníků může mít podobu neformálního nebo formálního hodnocení. 

Neformální hodnocení spočívá spíše v příležitostném hodnocení pracovníka jeho nadřízeným 

během vykonávání práce. Jde o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, 

součást průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování. Zpravidla nebývá 

zaznamenáno a nebývá příčinou nějakého personálního rozhodnutí. Jeho význam spočívá více 

v usměrňování práce pracovníka, jeho povzbuzování a ocenění dobré práce. Naopak formální 

hodnocení bývá racionálnější, standardizované, komplexnější a opakující se v pravidelném 

intervalu. Probíhá podle předem definovaných postupů, tzn. je stanoveno, kdo koho hodnotí, 

kdy, v jakém rozsahu, podle jakých kritérií, za jakým účelem, jaké k tomu používá metody a 

zdroje informací, jaký bude mít výsledek hodnocení dopad a v jaké oblasti. Pořizují se z něho 

záznamy, které jsou součástí osobní složky zaměstnance a slouží jako podklad pro další 

personální činnosti (např. vzdělávání a rozvoj nebo odměňování). 

Při hodnocení pracovníků by se společnost neměla soustředit pouze na výsledky práce, tedy 

na množství a kvalitu vykonané práce. Pracovní výkon je třeba pojímat komplexněji i 

v souvislosti s pracovním chováním a schopnostmi zaměstnance. To zahrnuje např. přístup 

k práci, ochotu přijímat pracovní úkoly, ochotu vzdělávat se, fluktuaci, absenci, dodržování 

pracovní doby, frekvenci pracovních úrazů, vztahy s lidmi v souvislosti s vykonáváním práce. 

Aby bylo hodnocení úspěšné, je třeba zvolit vhodná hodnotící kritéria. Ta musí být přiměřená 

dané práci, povaze práce na daném pracovním místě. Nejčastěji se používají následující 

kritéria: 

 Výsledky práce: množství výkonu, kvalita práce, zmetkovitost, úrazovost, množství 

obsloužených zákazníků, množství reklamací aj. 

 Pracovní chování: ochota přijímat úkoly, ochota vzdělávat se a rozvíjet, úsilí při plnění 

úkolů, dodržování instrukcí a pravidel, hospodárnost, zacházení se zařízením, řádná 

docházka, vedení potřebných záznamů apod. 

 Sociální chování: ochota ke spolupráci, jednání s lidmi, vztah ke spolupracovníkům, 

nadřízeným a zákazníkům apod. 

 Dovednosti a znalosti, potřeby, vlastnosti: znalost práce, dovednosti, vzdělání, 

cílevědomost, ctižádostivost, samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti, 

fyzická síla, smysl pro osobní odpovědnost, odolnost vůči zatížení a stresu aj. 
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Kromě hodnotících kritérií musí být také definováno, jaký výkon je žádoucí, přijatelný a 

nepřijatelný a to výslovně a písemně a zároveň by mělo být odhlédnuto od faktorů, které 

pracovník nemůže ovlivnit (např. nevyhovující pracovní prostředí). Metod hodnocení 

pracovníků je velké množství. Mohou být určeny buď jen pro některé skupiny pracovníků, 

nebo jsou univerzální. Základní z nich byly vybrány z literatury Gosiorovského: [6] 

 Volný popis (pracovní posudek) 

Hodnotitel podává výstižný a úplný hodnotící popis pracovníka, většinou podle předem 

daného seznamu položek hodnocení. Tato metoda je vhodná pro hodnocení manažerů a 

tvůrčích pracovníků. Nedostatkem je obtížné porovnávání posudků od různých hodnotitelů. 

 Hodnocení na základě plnění norem 

Při této metodě jsou nejdříve stanoveny normy nebo očekávané úrovně výkonu a pracovníci 

jsou s nimi seznámeni. Hodnocení pak probíhá porovnáváním výkonu každého pracovníka 

s normami. Nejčastěji se uplatňuje u dělníků. 

 Hodnocení podle stanovených cílů (podle výsledků) 

V rámci této metody jsou stanoveny jasné, přesně definované, měřitelné a termínované cíle 

práce, kterých má pracovník dosáhnout. Je zpracován plán, jak těchto cílů dosáhnout a jsou 

vytvořeny podmínky pro jejich realizaci. Hodnocení poté spočívá v měření a posuzování 

plnění cílů. Tato metoda se používá hlavně u nedělnických kategorií pracovníků. 

 Hodnocení pomocí stupnice 

Jde o analytickou metodu, která umožňuje jak souhrnné hodnocení výkonu, tak i hodnocení 

podle jednotlivých kritérií. Používá se buď slovní, číselná nebo grafická stupnice nebo jejich 

kombinace. Podle zvolené stupnice je hodnocena úroveň u každého zvoleného kritéria u všech 

zaměstnanců. Vhodné je použití standardizovaného formuláře. 

 Hodnotící rozhovory 

Hodnotící rozhovor má formu řízeného strukturovaného rozhovoru mezi hodnoceným 

pracovníkem a jeho nadřízeným. Výhodou této metody je, že hodnocený může bezprostředně 

reagovat na hodnocení, doplnit či upřesnit informace. Závěry hodnocení jsou formulovány za 

účasti hodnoceného, což mu umožňuje se s nimi vnitřně ztotožnit. Nevýhodou je časová 

náročnost této metody. Urychlit ji může předpřipravená osnova rozhovoru. Výsledek musí mít 

písemnou formu. 
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Hodnocení pracovníků je důležitým podkladem pro odměňování, protože kritéria hodnocení 

jsou i kritérii odměňování pracovního výkonu. Hodnocení zaměstnanců může přispět k 

transparentnosti systému odměňování a k objektivizaci odměňování. Aby tomu tak bylo, je 

třeba správně definovat, jak bude výsledek hodnocení promítán do odměňování. Tato vazba 

musí být jednoduchá a srozumitelná pro všechny zaměstnance. Platí, že hodnocení výkonu by 

mělo být navázáno na pohyblivou složku mzdy (výkonové prémie, bonusy). Perioda 

vyplácení této pohyblivé složky (měsíční, čtvrtletní) by měla odpovídat periodě hodnocení 

výkonu pracovníků, aby se nevytratila vazba odměňování na hodnocení. Motivační vliv 

výkonových prémií předpokládá, že zaměstnanci mají možnost svůj výkon ovlivnit. Naopak 

hodnocení schopností a kompetencí by mělo být navázáno spíše na pevnou složku mzdy. Toto 

hodnocení bývá prováděno v delším období (nejčastěji ročně) a tomu odpovídá i možná 

změna pevné složky mzdy.  

 

4.3 Zaměstnanecké výhody 

Formou odměn jsou také zaměstnanecké výhody. Na rozdíl od odměn za odpracovanou dobu, 

výkon, pracovní podmínky nebo schopnosti a dovednosti nebývají obvykle vázány na výkon 

zaměstnance, společnost je zaměstnancům poskytuje pouze za to, že pro ni pracují. Někdy se 

při jejich poskytování přihlíží k funkci, postavení ve společnosti či k délce zaměstnání nebo 

zásluhám zaměstnance. Úkolem zaměstnaneckých výhod je udržet pracovníky ve společnosti 

a motivovat je k vyššímu výkonu. Pro stále více společností zaměstnanecké výhody 

představují konkurenční výhodu při získávání nových zaměstnanců, jsou součástí jejího 

image. Existuje velké množství zaměstnaneckých výhod. Jeden z možných způsobů jejich 

členění, který se používá převážně v Evropě, uvádí Koubek [11] : 

 Výhody sociální povahy (životní a důchodové pojištění hrazené zcela či částečně 

společností, půjčky a ručení za půjčky, jesle a mateřské školky, příspěvky na rekreaci 

dětí) 

 Výhody, které mají vztah k práci (stravování, výhodnější prodej produktů společnosti 

zaměstnancům, vzdělání hrazené společností, podnikové parkoviště, příspěvek na 

úhradu cestovních nákladů při dojíždění do zaměstnání) 

 Výhody spojené s postavením v organizaci (služební automobily i pro soukromé 

účely, přidělení mobilního telefonu, nárok na společenský oděv a jiné náklady na 

reprezentaci společnosti) 
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 Výhody zkvalitňující využívání volného času (kulturní a sportovní aktivity, 

organizování dotovaných zájezdů, příspěvek na dovolenou pro zaměstnance a jejich 

rodinné příslušníky) 

Wright  [18] uvádí, že kvůli nepřebernému množství různých zaměstnaneckých výhod, může 

být pro manažery značně obtížné naplánovat jeden balíček zaměstnaneckých výhod, který 

bude motivační pro všechny zaměstnance. Navíc pokud se jedná o nadnárodní společnosti, je 

třeba počítat s tím, že preference zaměstnanců v různých zemích mohou být dosti odlišné. 

Jedním způsobem, jak sestavit balíček výhod zajímavý pro většinu pracovníků, je provádět 

mezi zaměstnanci průzkumy, které se jich budou ptát, které zaměstnanecké výhody považují 

za důležité. V současnosti ale dochází spíše k rozvoji tzv. Cafeteria systému. Jedná se o 

systém volitelných zaměstnaneckých výhod. Pracovník má možnost si vybrat právě takové 

zaměstnanecké výhody, které jsou pro něj nejzajímavější. Tento systém je relativně nákladný 

na vytvoření a spravování, ale může vést k vyšší motivaci zaměstnanců. 

 

4.4 Nepeněžní odměny 

Doplňující a zlepšující složkou celkové odměny jsou i nepeněžní odměny. Zahrnují systém 

uznání a pochval od nařízených, uznání od spolupracovníků, zpětnou vazbu o výsledcích 

práce zaměstnance, příležitost rozvíjet se a zdokonalovat, příjemné pracovní prostředí nebo 

různá ocenění (drobný dárek, pozornost, čestné uznání).  

Mezi nejefektivnější uznání a pochvaly patří ty, které udělují nadřízení pracovníkům 

neformálně během každodenního styku na pracovišti. Většinou mají ústní formu nebo formu 

krátkého písemného sdělení a přichází co nejdříve po odměňované události. 

 Další z nepeněžních odměn mohou mít podobu formálního uznání a pochval od nadřízených. 

Ty jsou zaměstnancům uděleny buď v soukromí, nebo veřejně před ostatními 

spolupracovníky. Forma může být ústní nebo v podobě zveřejnění např. na nástěnce či 

podnikovém intranetu. Systémy formálních uznání a pochval také nabízejí pracovníkům (a 

jejich prostřednictvím i jejich partnerům nebo rodinám) hmatatelné nástroje uznání v podobě 

darů, poukázek, dovolené nebo výletů a pohoštění. 
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5 Odměňování pracovníků Úřadu městského obvodu Slezská 

Ostrava - současný systém odměňování a navrhovaná opatření 

 
 

Systém odměňování v ČR bohužel postrádá nejen motivační prvky, ale je také vysoce 

netransparentní a hlavně je značně zpolitizovaný. Mnozí úředníci považují za výhodnější být 

spojeni s určitou politickou stranou než se svědomitě věnovat svoji práci. Dochází tak ke 

korupci, k obsazování pracovních míst na základě známostí a podle stranické příslušnosti, což 

je hlavním problémem naší státní správy. Je nutné tyto negativní prvky nejprve odstranit a 

následně vybudovat a uplatnit smysluplný funkční systém hodnocení, motivace a odměňování 

pracovníků. 

 

Jaká je situace nyní, dojde-li k nějakým změnám je složitou otázkou. Je nutné zlepšit a 

dynamizovat systém odměňování zaměstnanců v úřadech veřejné správy, zohlednit dopady 

nezbytné právní úpravy i v jejich platech.  

 

V moderní době, která klade vysoké požadavky na znalosti a konkurenci, kdy vzdělání je 

nezbytností a dynamika doby pak nutí lidi k vzdělávání. Současně je zapotřebí hledat 

možnosti pro vytvoření takového systému, který dokáže své zaměstnance dobře motivovat jak 

různými benefity, tak i odměňováním za výkon a výsledek. Motivace zaměstnanců by pak 

neměla probíhat na základě tarifů odvozených od typu vykonávané práce a počtu 

odsloužených let.  

 

V zájmu respektování základních požadavků na racionální systém odměňování, vycházející 

z trendů 21. století, doporučuji pro Úřady městských obvodů statutárního města Ostrava: 

 

- stanovit povinnost pravidelně posuzovat přiznanou výši osobních příplatků na základě 

pracovního hodnocení úředníků. Provádět pravidelné pracovní hodnocení úředníků a přispět 

tak alespoň k částečnému zajištění pozitivní motivace úředníků a k vyšší kvalitě výkonu 

veřejné správy. Návrh podpoří využívání osobního příplatku k účelu, pro který je určen, 

nikoliv jen k převážně individuálnímu „dorovnávání“ úrovně platových tarifů, jak je v praxi 

dosud běžné. Zavedení povinností pravidelně hodnotit a posoudit výši osobního příplatku 

současně neznamená, že zaměstnavatel nemůže s výší osobního příplatku manipulovat mimo 

toto hodnocení, ale musí vždy uvést důvod změny, na základě poznatků z praxe a vzájemného 

porovnání výdělkových poměrů, kterých dosahují, 
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- zavést nové nástroje pro motivaci úředníků, tzv. „cílové odměny“. Poskytovat odměny 

formou nároku při splnění předem stanovených (měřitelných) ukazatelů současný systém 

odměňování neumožňuje. Cílové odměny se navrhují jako doplňková forma (složka) platu. 

Jejich poskytnutí by bylo vázáno na splnění zvlášť náročných úkolů a cílů (projektů), jejichž 

příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude mimořádně náročná a stěžejní z 

hlediska příslušného (celého) úřadu veřejné správy, pokud byly jako „cílový úkol“ předem 

vyhlášeny. Poskytování cílových odměn by naopak nemělo být vázáno na splnění běžných a 

průběžných úkolů úřadu (organizačních útvarů) dle jejich pracovní náplně. Využití cílových 

odměn se předpokládá zejména k ocenění výsledků a splnění projektů, které byly zajišťovány 

v pracovních týmech, avšak lze uvažovat i o možnosti využití v případě, že se jednotlivec 

smluvně zaváže splnit stanovený cíl (v souladu se zadáním a za sjednaných podmínek) 

osobně. Možnost jejich poskytování by v odůvodněných případech mohla přispět k „náboru“ 

a stabilizaci vysoce kvalifikovaných odborníků a mohla by být dalším možným motivačním 

prvkem pro stávající pracovníky, 

 

- zřídit oddělení Řízení lidských zdrojů, které doposud na Úřadech městských obvodů 

statutárního města Ostrava neexistuje. Neexistuje jednotný systémový pohled na odměňování 

pracovníků ve správní instituci. Oddělením Řízení lidských zdrojů by měly být respektovány 

nejnovější poznatky a trendy nejen v odměňování (motivace, hodnocení) ve veřejné správě 

(územní samosprávě), ale v celém systémově chápaném řízení lidských zdrojů, které zahrnuje 

přijímací řízení, kariérní postup, výběrové řízení, pracovní hodnocení zaměstnanců, 

permanentní vzdělávání.  

 

 

Cílem navrhovaných opatření není významným způsobem zlepšit životní úroveň 

zaměstnanců, ale více je motivovat a na jejich odměně za práci osobně zaangažovat. Odměna 

by měla mít ve vztahu k vynaloženému úsilí progresivní vývoj a zaměstnanci by měli mít 

jasně stanovená pravidla, podle kterých budou odměňováni a v jaké výši. Výsledek, který od 

tohoto systému očekávám, je pak kvalitnější a intenzivnější práce bez prostojů a anonymního 

svádění viny za nesplněný úkol na druhé. Osobní odpovědnost za svoji část na plnění cílů 

společnosti prostřednictvím odváděné práce každého jednotlivce považuji za klíčovou. 
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6 ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo posouzení současného systému odměňování pracovníků ve 

správní instituci, při respektování principu odměňování podle reálně dosahovaných výsledků 

a základních zásad odměňování a motivování úředníků státní správy a samosprávy ČR, rozbor 

jednotlivých složek systému odměňování úředníků a hledání návrhů na vhodnější a 

ekonomičtější možnosti systému odměňování.  

 

Snažil jsem se nalézt takový systém hodnocení a odměňování, který by dokázal nastavit 

takové podmínky pro zaměstnavatele, které poskytnou nové možnosti ke kvalitnějšímu řízení 

lidských zdrojů, jelikož do dnešního dne neexistuje jednotný systémový pohled na tuto sféru 

managementu správní instituce. Tyto podmínky rovněž povedou ke snížení fluktuace 

zaměstnanců. 

 

V první části mé práce jsem se zaměřil na vymezení základních pojmů, vývoj právní úpravy 

odměňování úředníků v ČR a popis systému odměňování státních zaměstnanců - úředníků 

včetně jeho jednotlivých složek, čímž byl cíl naplněn. Z provedené analýzy vyplývá nutnost 

nabytí účinnosti zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech 

a o odměňování těchto a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen „služební 

zákon“). Je zřejmé, že před nabytím plné účinnosti bude potřeba některá jeho ustanovení 

novelizovat, protože stávající výklad zákona již neodpovídá současným pohledům na 

problematiku a poznatkům v oblasti rozvoje lidských zdrojů jak v ČR, tak v EU. Současně je 

patrné, že nabytím plné účinnosti služebního zákona dojde k zatížení státního rozpočtu, ale 

naopak by mohlo přinést nové impulsy a poznatky, jako je důraz na otevřenost, průhlednost, 

osobní odpovědnost a s tím spojenou vyšší efektivnost vkládaných zdrojů. 

 

Dále jsem se zaměřil na systém odměňování a jeho jednotlivých prvků a následně jsem se 

pokusil o návrh některých možných změn, které již v zahraničních systémech fungují a mohly 

by být přínosem i v odměňování státních úředníků v naší republice. 

 

Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti problematiky jsem se pokusil o stručný popis a 

vyhodnocení, dle mého názoru důležitých prvků v oblasti odměňování a zaměstnávání 

státních úředníků a domnívám se, že by tato práce mohla poskytnout určité podněty pro další 

zpracování problematiky odměňování ve státní správě či ve veřejné správě jako celku. 
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Závěrem bych chtěl vyzvednout mzdu i všechny ostatní formy odměny za práci, jako velmi 

účinný nástroj motivace zaměstnanců, pokud jej management organizace použije relevantním 

způsobem. Vývoj na trhu práce ukázal, že stresovaní a zastrašovaní zaměstnanci, kteří plní 

svoje pracovní úkoly pod pohrůžkou nejrůznějších sankcí neprovádějí práci dostatečně 

efektivně a je třeba je neustále kontrolovat. Naopak zaměstnanci, kteří jsou motivovaní spíše 

pozitivními pobídkami, pracují i za nepřítomnosti přímého nadřízeného stejně efektivně, 

protože ve výsledcích své práce spatřují smysl a osobní profit.  

 

Každý zaměstnanec je vzhledem ke struktuře své osobnosti motivovatelný jiným způsobem a 

je třeba k němu přistupovat individuálně. Manažer, který dokáže tyto motivační složky u 

jednotlivých pracovníků identifikovat a pracovat s nimi, je pak schopen využít je velmi 

efektivním způsobem a dosahovat dlouhodobě nadstandardních výsledků, aniž by to 

zaměstnance jakkoliv negativně ovlivňovalo. Je ovšem třeba motivaci zaměstnanců sledovat a 

aktualizovat pobídky podle jejich osobního i profesního rozvoje.  

 

Práce s lidmi obecně, zejména pak jejich vedení, je velmi náročná a velmi potřebná činnost. 

Dobrý manažer musí být i vnímavým psychologem, který hned v počátku rozpozná měnící se 

priority zaměstnanců, aby na ně mohl včas reagovat a udržovat jejich motivaci na nejvyšší 

možné míře. Řízení individuálního pracovního výkonu pomocí dobře zvolené a vhodně 

strukturované odměny za práci, která zohledňuje osobnost jednotlivce, je pak jeden 

z nejefektivnějších nástrojů řízení vůbec. Pro účelné a komplexní řízení pracovních výkonů 

jednotlivců je třeba do tohoto obecného rámce zasadit ještě drobné individuální pobídky, které 

vycházejí z orientace a potřeb konkrétních zaměstnanců. 

 

 Navrženými změnami v systému odměňování a motivace dojde ke zvýšení motivace a 

spokojenosti zaměstnanců, ke zvýšení jejich pracovního výkonu, což povede ke zvýšení 

výkonnosti organizace jako celku. Cíl diplomové práce, tj. navrhnout taková opatření v 

systému odměňování a motivace pracovníků, která povedou ke zkvalitnění pracovního 

výkonu zaměstnanců ve správní instituci, považuji tímto za splněný.  

 

Při zpracování této diplomové práce jsem uplatnil teoretické i praktické poznatky a zkušenosti 

týkající se problematiky motivace a odměňování zaměstnanců a to jak z pozice referenta, tak 

později jako vedoucí úředník Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Dosavadní znalosti 

jsem dále rozšířil o nové praktické zkušenosti z oblasti motivace pracovníků. Jsem 



 

 46  

přesvědčen, že tyto nově nabyté poznatky a zkušenosti uplatním na své budoucí profesní 

dráze. 
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