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Příloha č. 1 Organizační struktura Úřadu Regionální rady 
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Příloha č. 2 Přihláška do výběrového řízení 

 

 

 

 

 

 

V ......................... dne ..................  

 

 

 

Přihláška k výběrovému řízení č. ......................na pracovní pozici: ................ 

 

 

Jméno, příjmení, titul:     

Datum a místo narození:  

Státní příslušnost:    

Místo trvalého pobytu:   

Telefonní spojení:   

Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu:  

 

 

 

 

 

Podpis 
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Příloha č. 3 Osobní dotazník 

 

Datum narození

Stát.příslušnost

Číslo OP

Osobní údaje

E-mailová adresa Mobilní telefon

Foto (není nutné)

pro účely výběrového řízení č. 

na obsazení funkčního místa

Příjmení, jméno, titul

Rodné příjmení Místo narození

Jazykové znalosti

Jazyk Stupeň znalosti (hovorově, písemně, obojí) Druh zkoušky

Kursy, školení, stáže

Obor
Rok 

ukončení

Druh 

zkoušky

Vysokoškolské

Postgraduální

Vyšší odborné

S
tř

e
d
n
í

Základní

 - odborné

 - úplné

 - úplné odborné

Druh školy

TelefonAdresa trvalého bydliště včetně PSČ

Kontaktní adresa bydliště včetně PSČ Telefon

Vzdělání a kvalifikace

OSOBNÍ DOTAZNÍK
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Příloha č. 4 Výběrové řízení – souhrnný záznam o uchazečích 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č.  20XX/X - SOUHRNNÝ ZÁZNAM O UCHAZEČÍCH  
 

 

Pozice:  

Odbor:    

 

Složení výběrové komise:                                               podpis: 

Předseda komise:   

Člen komise:           

Člen komise:           

 

                                                                                         podpis ředitele: 

 

1. KOLO VŘ – screening doručených podkladů, termín:   

Závěr:          

 

 
 

2. KOLO VŘ – písemné testy, termín:  

Závěr:              

 

 

3. KOLO VŘ – osobností testy, termín:  

OVĚŘOVANÉ KOMPETENCE     

     

     

     

OVĚŘOVANÉ KOMPETENCE     

     

     

     

OVĚŘOVANÉ KOMPETENCE     
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4. KOLO VŘ – ústní pohovory, termín:  

Závěr:              

 

5. KOLO VŘ – osobnostní testování, termín:  

Závěr:              

 

6. KOLO VŔ – záznam z pohovoru s ředitelem úřadu, termín: 

Závěr:                                                                                                      Doporučení – Nedoporučení  

                                              

Uchazeč:  
Termín nástupu do pracovního poměru:  
Doba určitá:  
Zkušební doba:  
 

 

 
                                            

                                                                                  
                                                                                    Podpis ředitele: 
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Příloha č. 5 Výběrový test 

 

Jméno a příjemní uchazeče: ...................................................................................................... 

Úkoly zaměřené na schopnost hledání chyb a rozporů 

1. Vaším úkolem je posoudit, zda příjemcem předložená soupiska účetních dokladů 

je v souladu s níže uvedenými podmínkami. Vlastní účetní a daňové doklady 

k dispozici nemáte – vycházejte z údajů a informací uvedených v soupisce účetních 

dokladů (příklad č. 1 v tištěné podobě)“. 

V případě, že naleznete jakýkoliv věcný nesoulad či rozpor: 

a) příslušné místo v soupisce označte vhodným způsobem tak, aby vašemu 

kolegovi (kolegyni) bylo na první pohled zřejmé, kde jste našli chybu či rozpor  

b) každé takto označené místo vhodným způsobem zdokumentujte 

(zdokumentováním rozumíme srozumitelné popsání nalezeného nesouladu 

nebo rozporu) 

Informace k zadání: 

Jedná se o partnerský projekt výstavby okružní křižovatky a navazujících částí 

komunikací II. a III. tříd dle platné a schválené projektové dokumentace. Příjemcem 

projektu je Moravskoslezský kraj, partnerem projektu je statutární město Opava, na 

jehož katastrálním území se projekt nachází. Moravskoslezský kraj předložil žádost 

o platbu v celkové výši 61 444 364,10 Kč dle Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené 

mezi MSK a URR 1.2.2008.   

Druhy výdajů, které obecně nejsou považovány za způsobilé pro podporu z ROP 

Moravskoslezsko:  

1. úroky z úvěrů; 

2. nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých 

výdajů projektu; 

3. DPH s nárokem na odpočet; 

4. výstavba, obnova nebo modernizace bytových domů a bytových 

jednotek; 

5. režijní náklady u projektů, které neobsahují křížové financování; 

6. zákonem nestanovené příspěvky zaměstnancům; 

7. soudní a celní poplatky; 

8. sankce, pokuty, penále a výdaje na právní spory; 

9. výdaje na běžné opravy a údržbu; 

10. daň z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z nemovitostí, daň 

z převodu nemovitostí, daň silniční; 

11. výdaje partnerů; 

12. cestovní náhrady;  

13. spotřební zboží a provozní materiál u projektů, které neobsahují křížové 

financování  

14. odpisy v hlavních výdajích;  

15. pořízení zvířat;  

16. pořízení dopravních prostředků; 
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....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

2. Pečlivě porovnejte údaje ve dvou přiložených tabulkách (příloha č. 2 a 3 – tištěná 

verze, elektronická verze příloh je uložena na ploše pod názvem „priklad_2“). 

Soupiska účetních dokladů sumarizuje údaje z prvotních účetních dokladů příjemce, 

tabulka rozpočtu výdajů podává informaci o čerpání projektu v předepsané struktuře 

rozpočtu. Je samozřejmé, že údaje v obou tabulkách mají být uvedeny tak, že na sebe 

správně navazují. V našem případě tomu tak ale není. Příjemce se dopustil několika 

drobnějších pochybení, jejichž důsledkem je, že předmětné tabulky správně vyplněny 

nejsou. Vaším úkolem je pokusit se všechny rozpory v údajích v obou tabulkách 

vhodným způsobem identifikovat a označit tak, aby vašemu kolegovi bylo jasné v čem 

je problém bez nutnosti dalšího slovního vysvětlení. Tzn. v prvním kroku posuzujete 

výsledek práce příjemce. Ve druhém kroku se pokuste zformulovat co pravděpodobně 

příjemce udělal špatně, co zanedbal, podcenil, nezkontroloval apod.   

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
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Test počítačových dovedností 

3. Otevřete dokument „přiklad_3“, který je uložen na ploše vaší obrazovky. 

Vycházejte z informací v tabulce „Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu 

projektu“ a za pomocí vzorců proveďte následující operace pro měsíce 03/09 

a 04/09 s přesností na dvě desetinná místa. Ve všech vámi vyplňovaných buňkách 

musí být zobrazen numerický výsledek. Použitý vzorec bude viditelný v rámci 

dialogového řádku (buňky). 

Spočítejte: 

a) průměrnou hodinovou mzdu zaměstnance za jednotlivé měsíce (sloupec 5) 

b) celkovou mzdu za projekt pro jednotlivého zaměstnance za jednotlivé měsíce  

(sloupec 7) 

c) sociální pojištění odvedené zaměstnavatelem za zaměstnance v Kč z celkové mzdy za 

projekt činí 25% pro jednotlivého zaměstnance (sloupec 8) 

d) zdravotní pojištění odvedené zaměstnavatelem za zaměstnance v Kč z celkové mzdy 

za projekt činí 9% pro jednotlivého zaměstnance (sloupec 9) 

e) celkem k proplacení z projektu v Kč pro jednotlivého pracovníka  (sloupec 10) 

f) procentuální podíl celkové mzdy za projekt a hrubé mzdy celkem pro jednotlivého 

zaměstnance (sloupec 11) 

g) mezisoučty za období v jednotlivých sloupcích 

h) celkem z mezisoučtů v jednotlivých sloupcích  

 

4. Níže uvedený text (výtah z manuálu) si pozorně přečtěte a odpovězte na 

následující otázku. V jaké nejzazší celkové lhůtě (tzn. při využití všech možných 

lhůt uvedených v textu) ode dne podání žádosti o platbu by měl referent FU platbu 

potvrdit a zadat bankovní příkaz k převodu finančních prostředků?  
 

Příjemce podá v souladu s harmonogramem řídícímu orgánu žádost o platbu.Referent 

odboru implementace provede věcnou kontrolu předložených dokumentů do 20 

pracovních dnů. Objeví-li nedostatky či požadavky na doplnění, vyzve příjemce e-

mailem k doložení chybějících podkladů v termínu do 10 pracovních dnů od doručení 

e-mailu. Po doručení dokladů provede referent OIP kontrolu vyžádaných dokladů do 

5 pracovních dnů. Pokud i poté referent OIP potřebuje k posouzení další informace, 

naposledy vyzve e-mailem k jejich dodání. Lhůta na dodání těchto dokladů je 

5 pracovních dnů od doručení vyzvání. Po jejich doručení provede referent OIP opět 

do 5 pracovních dnů kontrolu. 

Následuje finanční kontrola prováděná referentem odboru plateb, která proběhne do 

10 pracovních dnů od data převzetí dokladů od referenta OIP. Jsou-li objeveny při 

finanční kontrole nedostatky či požadavky na doplnění, vyzve referent OPL e-mailem 

k doložení chybějících dokladů do 10 pracovních dnů od jeho doručení. Po obdržení 

chybějících či doplňujících dokumentů provede referent OPL jejich kontrolu do 

5 pracovních dnů. Pokud i poté referent OPL potřebuje k posouzení další informace, 

naposledy vyzve e-mailem k jejich podání. Lhůta na dodání těchto dokladů je 
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5 pracovních dnů od doručení vyzvání. Po jejich doručení provede referent OPL opět 

do 5 pracovních dnů kontrolu. 

Závěrečná kontrola referentem finančního útvaru probíhá do 10 pracovních dnů od 

data převzetí od referenta OPL. Objeví-li referent FÚ při kontrole nedostatky, má 

referent OPL 10 pracovních dnů na jejich doplnění. Po předložení vyžádaných 

dokumentů provede referent FÚ kontrolu do 5 pracovních dnů. Následně žádost 

o platbu potvrdí a zadá bankovní příkaz k převodu finančních prostředků. 

 

5. Text obsažený v dokumentu „přiklad_5 “ (dokument je uložen na ploše obrazovky) 

upravte tak, aby jste ho mohli, dle rozdělovníku v textu, předat jako oficiální 

dokument nebo předložit k podpisu řediteli.   

 

6. Příklad na účetnictví 

 

V následujících příkladech zakřížkujte správné zaúčtování do účetního (peněžního) 

deníku dle typu účetnictví (účetní jednotky mají stanovenou hranici pro dlouhodobý 

majetek od 40.000 Kč a  nejsou plátci DPH): 

6a) nezaplacená dodavatelská faktura za počítačovou sestavu, která činí 39.999 Kč s 

DPH   

  

Účetnictví dle 

vyhlášky 500/2002 

Sb.(podvojné 

účetnictví pro 

podnikatele) 

Účetnictví dle 

vyhlášky 505/2002 

Sb.(ÚSC, 

příspěvkovky, OSS) 

Účetnictví dle 

vyhlášky 507/2002 Sb. 

(daňová evidence) 

do nákladů    

do výdajů    

do běžných výdajů dle 

rozp. skladby 
   

na pořízení investic    

neúčtuje se    

do kapitálových 

výdajů dle rozpočtové 

skladby 
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6b) uhrazená dodavatelská faktura za traktor ve výši 75.000 Kč s DPH 

  

Účetnictví dle 

vyhlášky 500/2002 

Sb.(podvojné 

účetnictví pro 

podnikatele) 

Účetnictví dle 

vyhlášky 505/2002 

Sb.(ÚSC, 

příspěvkovky, OSS) 

Účetnictví dle 

vyhlášky 507/2002 Sb. 

(daňová evidence) 

do nákladů    

do výdajů    

do běžných výdajů dle 

rozp. skladby    

na pořízení investic    

neúčtuje se       

do kapitálových 

výdajů dle rozpočtové 

skladby       

 

6c) dle výplatní listiny činí hrubá mzda 50.000 Kč, po všech odvodech a daních činí 

vyplacená čistá mzda 35.000 Kč. Do tabulky zaúčtujte správné částky pro jednotlivé 

typy účetnictví . 

  

Účetnictví dle 

vyhlášky 500/2002 

Sb.(podvojné 

účetnictví pro 

podnikatele) 

Účetnictví dle 

vyhlášky 505/2002 

Sb.(ÚSC, 

příspěvkovky, OSS) 

Účetnictví dle 

vyhlášky 507/2002 Sb. 

(daňová evidence) 

do nákladů    

do výdajů    

do běžných výdajů dle 

rozp. skladby    

na pořízení investic    

neúčtuje se       

do kapitálových 

výdajů dle rozpočtové 

skladby       
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Příloha č. 6 Příručka pro zaměstnance 
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Příloha č. 7 Plán a hodnocení adaptace 
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 3 
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Příloha č. 8 Dotazník                 DOTAZNÍK 

 

Vážení zaměstnanci Úřadu, 

 

jsem studentka 3. ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU oboru Management a dovoluji si 

Vás požádat o pár minut Vašeho času na vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je analyzovat 

výběr a adaptaci zaměstnanců na Úřadě Regionální rady Moravskoslezsko. Účelem tohoto 

výzkumu je na základě výsledků dotazníkového šetření doporučit případné změny na zlepšení 

procesu výběru a adaptace zaměstnanců na Úřadě Regionální rady. Na základě toho se může 

zkvalitnit výběrové řízení a zrychlit a zpříjemnit proces adaptace.  

Výzkum je součástí praktické části mé bakalářské práce. Je zapotřebí získat co nejvíce 

vyplněných dotazníků, aby vyhodnocení výsledků nebylo zkreslené. Dotazník je anonymní a 

organizace obdrží až celkový výsledek dotazníkové analýzy, nikoliv jednotlivé dotazníky. 

Vyplněný dotazník mi prosím zašlete na e-mailovou adresu sylvie.kavikova@gmail.com 

nejpozději do 10. února 2012. 

Děkuji Vám za spolupráci, velmi mi tím pomůžete. 

                                               Sylvie Kavíková 

Způsob vyplňování dotazníku:  

1. Do čtverečku u vybrané odpovědi klikněte levým tlačítkem myši. 

    Opětovným kliknutím označení zrušíte. 

2. Klikněte do šedého políčka pro text a napište svou odpověď. 

 

 

1. Byl/a jste předem dostatečně informován/a o průběhu výběrového řízení?     ano  ne 

 

2. Uveďte, které části výběrového řízení jste absolvoval/a:  

(je možné označit více variant odpovědí)    

 

 1. test ověřující jazykové znalosti   

2. test odborných znalostí   

3. ověření praktických dovedností  

4. rozhovor s komisí     

5. psychotest     

6. rozhovor s ředitelem       

7. jiné, prosím, uveďte        

 

3. Ohodnoťte Vaši spokojenost s následujícími údaji:  

(1 – velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – velmi 

nespokojen/a): 

1 2 3 4  

1. dostatek poskytnutých informací       

2. atmosféra u výběrového řízení        

3. výběrová komise          

4. první den v práci          

5. přijetí novými spolupracovníky         

 

4. Ohodnoťte obtížnost jednotlivých částí výběrového řízení, jestliže jste je absolvoval/a: 

(1 – velmi snadné, 2 – snadné, 3 – obtížné, 4 – velmi obtížné) 

1 2 3 4  

1. test ověřující jazykové znalosti       

2. test odborných znalostí        

3. psychotest        

mailto:sylvie.kavikova@gmail.com
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5. Pokud si myslíte, že některá z částí výběrového řízení na Vaši pracovní pozici byla zbytečná, 

uveďte která: (je možné označit více variant odpovědí) 

 

1. test ověřující jazykové znalosti   

2. test odborných znalostí   

3. ověření praktických dovedností  

4. rozhovor s komisí     

5. psychotest     

6. rozhovor s ředitelem       

7. jiné, prosím uveďte         

 

6. Jestliže jste při nástupu do práce postrádali nějaké informace, uveďte jaké:  

(je možné označit více variant odpovědí)  

 

1. informace o Úřadu Regionální rady       

2. informace o Vaší pracovní náplni    

3. informace o školeních a dalších činnostech  

4. informace o tom, na koho se obrátit   

5. jiné, prosím uveďte              

 

7. Uveďte skutečnosti o Vašem výběrovém řízení:  

 

1. Byla Vám představena výběrová komise?   ano ne 

2. Byl Vám dán prostor na Vaše dotazy?   ano ne 

3. Byly Vám kladeny diskriminační otázky?   ano ne 

4. Zdál se Vám výběrový proces zdlouhavý?  ano ne 

5. Čekal/a jste dlouho na výsledek výběrového řízení? ano ne 

6. Zdála se Vám výběrová komise dostatečně připravená? ano ne 

 Pokud jste u otázky č. 6 odpověděl/a ne, uveďte proč       

 

8. Souhlasí poskytované informace u výběrového řízení s realitou? 

 

 1. informace o organizaci ano         spíše ano   spíše ne   ne 

 2. informace o práci  ano         spíše ano   spíše ne   ne 

 3. informace o pozici  ano         spíše ano   spíše ne   ne  

     

9. Uveďte, jaká byla podle Vás atmosféra u pohovoru s komisí:  

 

příjemná či uvolněná    

nepříjemná či stresující, uveďte proč       

 

10. Uveďte skutečnosti o Vaší adaptaci:  

 

1. Probíhala adaptace podle adaptačního plánu? ano spíše ano  spíše ne ne 

2. Byla Vám poskytnuta dostatečná zpětná vazba? ano spíše ano  spíše ne ne 

3. Proběhl na konci adaptace hodnotící rozhovor? ano ne 

 

4. Bylo Vám hned jasné, co je Vaším úkolem? ano spíše ano  spíše ne ne 

Pokud jste odpověděl/a spíše ne či ne, uveďte proč       

 

11. Uveďte, co Vás v prvním měsíci příjemně překvapilo: 
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12. Uveďte, co Vás v prvním měsíci nepříjemně překvapilo: 

      

 

13. Se svým přiděleným vedoucím/koučem v rámci adaptace jste byl/a: 

 

S vedoucím: 1. spokojen/a   S koučem: 1. spokojen/a   

   2. spíše spokojen/a    2. spíše spokojen/a  

   3. spíše nespokojen/a    3. spíše nespokojen/a   

   4. nespokojen/a    4. nespokojen/a  

 

14. Pokud jste u otázky č. 13 uvedli spíše nespokojen/a nebo nespokojen/a, označte proč: 

(je možné označit více variant odpovědí)  

 

1. nezájem o Vaši osobu    

2. neochota Vám pomoci    

3. neprofesionalita     

4. nejasné sdělení toho, co je Vaším úkolem  

5. jiné, prosím uveďte          

 

15. Zaznačte, proč jste se rozhodl/a pro práci právě v Regionální radě:  

(je možné označit více variant odpovědí)  

 

1. dobrá pověst zaměstnavatele  

2. dobré mzdové ohodnocení   

3. zájem o Evropskou unii   

4. blízkost sídla z místa bydliště  

5. jiné, prosím, uveďte         

 

16. Pohlaví: muž  žena  

 

17. Do které kategorie patří Vaše pracovní místo:  

 

1. Odbor auditu     

2. Finanční útvar     

3. Odbor vnitřních věcí    

4. Odbor programování a metodiky  

5. Odbor marketingu a absorpce  

6. Odbor implementace programu  

7. Odbor plateb    

 

18. Jak dlouho pracujete na Úřadě: 

  

1 rok a méně     2 – 3 roky 4 – 5 roků 6 a více let  

 

19. Do jaké věkové skupiny patříte:  

 

25 a méně       26 – 35  36 – 45 46 – 55 55 a více 

 

20. Uveďte Vaše připomínky k výběrovému řízení a adaptaci: 

  

Výběrové řízení:       

Adaptace:                    Děkuji za Váš čas. 


