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ÚVOD
„Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s
tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je
její součástí, má-li dojít naplnění!“
(Ian McDermott)

Zpráva je zpracována na základě našich základních principů a hodnot, kterými jsou:
Otevřená zpětná vazba - celý náš vztah ke klientům je založen na průběžném poskytování
otevřené zpětné vazby. A to jak v průběhu samotného procesu poradenství, konzultace,
tak ve formě doporučení na základě zjištěných poznatků. V praxi se nám opakovaně
osvědčilo, že takto poskytovaná zpětná vazba je nejlepším pozitivním hybatelem změn v
dané organizaci.
Partnerství a spolupráce – úspěšná cesta ke společným cílům je podmíněna úzkou spoluprací a partnerstvím s Vámi. Jen tímto způsobem dokážeme plně využít vnitřní potenciál
Vaší organizace. Nakonec to totiž budete Vy, kdo rozhodne o tom, zda a jaká opatření se
budou realizovat a jak Vám můžeme pomoci.
Vzájemná důvěra a otevřenost – chceme Vám poskytnout všechny naše znalosti a zkušenosti a podpořit Vás při budování takového systému řízení, který Vám v budoucnu umožní
pružně reagovat a lépe se adaptovat na vnitřní i vnější změny. Samozřejmostí z naší strany
je dodržování anonymity a principů důvěrnosti.
Učící se organizace – chceme podporovat Vaši organizaci, aby se stala systémem, ve kterém jsou lidé aktivně zapojeni do hledání příležitostí ke zlepšování a řešení problémů. K
tomu můžeme společně využít nástroje, které formuloval Peter Senge: systémové myšlení,
rozvoj pracovníků a znalostní management, změna myšlenkových stereotypů, sdílení vizí a
týmové učení.
Dobrá praxe – nabídneme Vám osvědčené postupy jiných organizací, které byly úspěšně
ověřeny v praxi a pomohou při naplňování Vašich cílů.
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POPIS METODY - ANALÝZA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Analýza organizační struktury, popisů pracovních pozic a činností obsahovala následující
kroky:
posouzeni současné organizační struktury městského úřadu - posouzeni počtu řídících úrovní (odbory, oddělení) a řídících rozpětí (počtu podřízených)
návrh optimalizace organizační struktury úřadu vč. návrhu změn
rozbor a porovnáni pravomocí a odpovědností vedoucích zaměstnanců úřadu (odborů, oddělení)
rozbor a porovnáni vzájemných interpersonálních vztahů mezi vedoucími zaměstnanci úřadu s využitím metody sociometrie
workshopy s vybranými zaměstnanci – individuální rozhovory

Aktivity
Identifikace činností, na nichž se odbory podílejí
Identifikace klíčových činností odborů a oddělení z hlediska času a dopadu na cílové skupiny (externí i interní)
Identifikace a úroveň strategických procesů a řízení, stanovování cílů a měřítek
Posouzení stávajícího rozdělení činností a kompetencí na odborech a odděleních,
případně návrh optimalizace
Aktualizace náplní jednotlivých odborů
Workshopy, prezentace výsledků

Rozbor personálních, koncepčních a organizačních dokumentů
Organizační řád
Pracovní náplně jednotlivých odborů – nastavení odpovědností a pravomocí (odbory, oddělení)

POPIS METODY - MONITOROVÁNÍ PRACOVNÍ NÁPLNĚ ODBORŮ A JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍKŮ
Analýza Monitorování pracovní náplně odborů a jednotlivých pracovníků obsahovala následující kroky:
celkový přehled efektivity práce jednotlivých odborů a oddělení v poměru k počtu
zaměstnanců, zařazených do těchto útvarů, k jejich pracovní náplni a k rozdělení
pracovních činností
rozbor rozsahu pracovních úkolů a vytíženosti jednotlivých odborů, oddělení a pracovních míst
workshopy s vybranými zaměstnanci – individuální rozhovory

Dotazník Analýza 80/20
Cílem tohoto dotazníku bylo definovat významné klíčové činnosti na jednotlivých odborech MěÚ Jirkov i s důrazem na dopad pro klienta (vnějšího-občana, vnitřního kolegy zaměstnance) a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb jednotlivými odbory MěÚ Jirkov. Dále pak v rámci individuálních rozhovorů vytipovat u vybraných klíčových
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aktivit a činnosti odboru (maximálně 20) aktivity, které jsou složitější, náročnější, problematičtější, náročnější na odbornost, čas aj. a aktivity, které mají vazbu na klienta.

Zpracování Core Activity listů za jednotlivé odbory
V tomto dotazníku byly dle předchozího dotazníku vytipovány klíčové činnosti na jednotlivých odborech a dále byly zpracovány dle předem určených parametrů: kolik zabírají zaměstnancům času v součtu za celý odbor. Za klíčové činnosti byly považovány ty, u kterých součet u jednotlivých pracovníků byl roven nebo vyšší než hodnota 90 % a dále ty,
které mohou být dle našich zkušeností problémové nebo mají vazbu na klienty úřadu.

Analýza časového fondu
Cílem analýzy bylo zmapované činnosti, které v rámci své pracovní doby vykonávají jednotlivé odbory i uvedené procentuální odhady toho, kolik času každá z vypsaných činností
zabere v rámci pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců převést na časové vyjádření, a
sice v 3 úrovních:
Spotřeba času na danou činnost vyjádřená ve dnech celkem za celý rok, kdy jsme
počítali s časovým fondem 226 pracovních dnů v roce 2016, protože bylo potřeba
odečíst dny určené na víkendy, státní svátky apod. Tento ukazatel má v tabulkách
v kapitole “Monitorování pracovní náplně odborů a jednotlivých pracovníků“ označení (d/r), tedy v průměru 18,83 dnů za měsíc. Jelikož jsme si následně u některých
odborů vyžádali další podklady, abychom určili, jak časově náročné jsou klíčové
úkony, pracovali jsme právě s časovým fondem 226 dnů pro určení doby, kterou
může daný úkon trvat, respektive kolik by zabral, pokud by zaměstnanci mohli pracovat plný počet pracovních dnů v roce. Na základě těchto údajů jsme pak byli
schopni určit, kolik minut přibližně zabere danému pracovníkovi daná činnost nebo
kolik úkonů v rámci jedné hodiny pracovní doby je schopen zaměstnanec zvládnout
a vykonat. Navíc právě práce s maximálním časovým fondem umožňovala zpracovateli porovnat „výkonnost“ s dalšími organizacemi, kde bylo podobné mapování
snímků pracovní doby realizováno. Tam, kde byla dle názoru zpracovatele příliš
velká časová dotace v přepočtu na jeden úkon, byla provedena konzultace se zástupci úřadů obdobné velikosti a případně provedeno benchmarkingové porovnání.
Spotřeba času na danou činnost vyjádřená v hodinách celkem za měsíc, kdy jsme
počítali s časovým fondem 150,66 hodin za měsíc, včetně obědových přestávek.
Číslo 150,66 hodin za měsíc odpovídá počtu 226 pracovních dnů v roce dle vysvětlení v první odrážce. Tento ukazatel má v tabulkách v kapitole “Monitorování pracovní náplně odborů a jednotlivých pracovníků“ označení (h/m).
Spotřeba času na danou činnost vyjádřená v hodinách celkem za den, kdy jsme počítali s časovým fondem 8 hodin na jeden den a počtem 226 pracovních dnů v roce.
Tento ukazatel má v tabulkách níže označení (h/d).
Rádi bychom zdůraznili, že při vyhodnocování všech tří výše uvedených dotazníků jsme si
byli vědomi, že pracujeme s rámcovými podklady, kdy například uvedená procenta
v časovém fondu nemusí být úplně přesná a mohou se v jednotkách lišit. Nicméně jsme
přesvědčeni, že pro monitorování náplně činností odborů i jednotlivých pracovníků posloužily tyto dotazníky velmi dobře a potvrdily zkušenosti tak z předchozích auditů, které
zpracovatel realizoval. Což se potvrdilo mimo jiné u těch odborů, kde jsme prováděli i
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benchmarkingové porovnání – hodnoty dle časového fondu a hodnoty v rámci benchmarkingu navzájem korespondovaly.
Podrobně jsou výstupy z této aktivity zpracovány v samostatném dokumentu „Monitorování pracovní náplně odborů a jednotlivých pracovníků“.

POPIS METODY – BENCHMARKINGOVÁ ANALÝZA
Benchmarkingová analýza obsahovala následující kroky:
porovnání „výkonnosti“ s dalšími úřady dle jednoznačných vstupních kritérií (dle
počtu zaměstnanců v dané agendě, počtu obyvatel správního obvodu, počtu obyvatel obce) ve vybraných ukazatelích a parametrech
workshopy s vybranými zaměstnanci – individuální rozhovory
Možné výstupy aktivity:
Identifikace činností, na nichž se zaměstnanci podílejí
Analýza výkonnosti a efektivity vybraných činností a benchmarking se srovnatelnými městskými úřady
Posouzení stávajícího rozdělení činností a kompetencí, případně návrh optimalizace
Aktualizace funkčních náplní
Benchmarking je procesem měření organizace a porovnávání se stejnými nebo obdobnými
organizacemi s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout a realizovat
aktivity vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti. V rámci této metody byly využity údaje
z analýz městských úřadů z benchmarkingové databáze.
Tato analýza výsledků umožňuje vyhodnocení výkonových a kvalitativních ukazatelů v oblastech výkonu přenesené a samostatné působnosti v porovnání s relevantním vzorkem
měst odpovídajících velikostí a činnostmi městskému úřadu města Jirkov.
Za město Jirkov vyhodnocujeme období 2016. Výsledky jsou porovnávány s průměrem i
mediánem srovnatelné kategorie, kdy medián je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Základní výhodou mediánu jako statistického ukazatele je, že není ovlivněný extrémními hodnotami, pokud se ve vzorku takové
nacházejí. Ve většině případů se zabýváme pouze odchylkami vyššími než 10 %.
Obce, s nimiž Jirkov porovnáváme, jsou anonymně uvedena pod označeními „MěÚ 1“, „MěÚ
2“ atd. v souladu s Etickým kodexem Benchmarkingu.
Porovnání bylo prováděno s nejblíže srovnatelnými městy dle řady kritérií, např.:
Počet
Počet
Počet
Počet

zaměstnanců (úvazků) úřadu v dané agendě
obyvatel obce
obyvatel správního obvodu obce s pověřeným úřadem
obyvatel správního obvodu s působností matričního a stavebního úřadu

V rámci této metody byly využity srovnatelné údaje z městských úřadů zapojených do BI
2005 (Benchmarkingová iniciativa). Tato analýza výsledků umožňuje vyhodnocení výkonových a kvalitativních ukazatelů v oblastech výkonu přenesené a samostatné působnosti
v porovnání s relevantním vzorkem měst odpovídajících velikostí a činnostmi Úřadu města
Jirkov. Podrobněji od strany 68.
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Navrhované změny vycházejí z analýzy pracovních činností a benchmarkingového porovnání – podrobněji jsou výstupy z této aktivity zpracovány v samostatném dokumentu
„Benchmarking“.

Srovnávané agendy
Na základě předložených počtů úvazků v jednotlivých agendách a odborech jsme vytipovali níže uvedené agendy, abychom ověřili rozdílné hodnoty v počtu úvazků v porovnání
s jinými úřady a převedli je na „výkonnost“ – tedy počty úkony, rozhodnutí, kontrol apod.
v přepočtu na pracovníky, protože samotné úvazky ještě nevypovídají nic o tom, jak jsou
daní pracovníci vytížení, respektive výkonní. Proto jsme vedoucí požádali o vyplnění „výkonových“ dat za rok 2016, abychom mohli určit jejich „vytíženost“ v porovnání s dalšími
úřady.
Vyplňovány byly ze strany vedoucích například hodnoty jako počty sledovaných úkonů,
rozhodnutí, kontrol, a už uvedené počty úvazků v daných agendách apod.
Na základě těchto hodnot za sledované agendy a jejich porovnání s průměrnými hodnotami dalších stejně velkých úřadů jsme dospěli k výsledkům, které ukazují grafy a případně
tabulky na následujících stranách.

Srovnávané agendy v rámci BMK
Celkové ukazatele za celý úřad
Počet zaměstnanců zajišťujících výkon samosprávy na 1 000 obyvatel obce
Mzdy a odvody na jednoho zaměstnance v Kč
% zastoupení zaměstnanců ve věku 51 let a výše
% zastoupení zaměstnanců s nárokem na starobní důchod
% zastoupení vedoucích úředníků

Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
Evidence obyvatel
Matrika dle úvazků zaměstnanců a dle velikosti správního obvodu s působností matričního úřadu
Czech POINT
Dotace
Informační technologie
Personalistika

Odbor majetku města a útvar investic
Investice

Stavební úřad a životní prostředí
Stavební úřad dle úvazků zaměstnanců a dle velikosti správního obvodu
s působností stavebního úřadu
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Odbor právní
Přestupky dle § 21, 30, 31 a 46–50 Přestupkového zákona dle úvazků zaměstnanců
a dle počtu obyvatel obce

Odbor finanční
Místní poplatky

POPIS METODY – DEFINOVÁNÍ KPI (KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ
VÝKONNOSTI) NA ODBORECH
Definování klíčových ukazatelů výkonnosti na odborech obsahovala následující kroky:
nastavení klíčových indikátorů "výkonnosti" (KPI) pro jednotlivé odbory, pracoviště
MěÚ

Aktivity
identifikace činností, na nichž se odbory podílejí
identifikace klíčových činností odborů a oddělení z hlediska času a dopadu na cílové skupiny (externí i interní)
nastavení klíčových indikátorů "výkonnosti" (KPI) pro jednotlivé odbory, pracoviště
MěÚ

POPIS METODY - ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE
Vyhodnocení výzkumu spokojenosti zaměstnanců bylo provedeno formou distribuce dotazníků zaměstnancům a navedení údajů z těchto dotazníků do předem připraveného souboru, který umožňuje graficky přehledné zpracování v návaznosti na sbírané údaje. Veškeré tyto údaje i grafické výstupy jsou součástí této zprávy.
Smyslem tohoto dotazníku bylo umožnit zaměstnancům anonymně vyjádřit názory
týkající se práce na odboru a ovlivnit tak oblasti jako jsou zlepšování procesů, organizace práce, pracovní podmínky a poskytované služby.
Zaměstnanci byli osloveni prostřednictvím dotazníku. Jedná se o vysoce efektivní
techniku, která umožňuje postihnout veliký počet osob v poměrně krátkém čase a
získat od nich potřebné informace. Všem zaměstnancům byla zaručena naprostá
anonymita.
Účelem šetření bylo rovněž vyvodit z jednotlivých hodnocení zobecnitelné závěry a
poskytnout zadavateli doporučení pro další zvyšování spokojenosti, motivace a
participace zaměstnanců.
Výzkum realizovaný v rámci odboru byl spíše než na hloubkové prozkoumání jedné
oblasti zaměřen na získání konkrétních informací z několika vzájemně na první pohled nesouvisejících oblastí s cílem poskytnout zadavateli odpovědi na řadu konkrétních otázek.
Výsledky průzkumu spokojenosti na pracovišti:
ukazují stávající stav postojů, osobních pocitů, motivaci pracovníků,
vyhodnocují jednotlivé aspekty pracovního prostředí, které mají dopad na výkon
jednotlivců, organizačních jednotek (útvarů, odborů i oddělení),
odrážejí atmosféru v daném pracovním prostředí,
předpovídají trendy v dané organizaci,
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pomáhají vedoucím pracovníků uvědomit si aktuální vývoj v problematice řízení lidských zdrojů.
Dotazník se zaměřil na hodnocení základních oblastí strategického řízení, organizace práce, řízení lidských zdrojů, a dosahovaných výsledků:
Obecná spokojenost s obsahem práce
Oblast řízení
Vztahy na odboru (oddělení)
Komunikace v organizaci a vně organizace
Osobní perspektiva
Pracovní prostředí
Hodnocení pracovního výkonu
Hodnocení úřadu jako zaměstnavatele
Hlavní hodnoty organizace
Ke většině otázek měli vyplňující možnost uvést náměty na zlepšení a komentáře, jejichž
hlavní „poselství“ shrnujeme u každé otázky.

Hodnocení bylo prováděno dle následující stupnice, pokud nebylo uvedeno jinak:
1 – velmi spokojen (rozhodně souhlasím)
2 – spokojen (souhlasím)
3 – ani spokojen, ani nespokojen
4 – nespokojen (spíše nesouhlasím)
5 – velmi nespokojen (nesouhlasím)
V případě hodnocení známkou 4 a 5 byli zaměstnanci vyzváni, aby vypsali důvod svého
hodnocení. Dále měli zaměstnanci možnost k jednotlivým otázkám dávat náměty na zlepšení. Smyslem tak bylo odhalení případných slabých míst a možností pro zlepšení.

Možné postoje ve skupině respondentů (zúčastnili se šetření):
Zkusím reagovat a dát náměty na zlepšení.
Někdo se zajímá o můj názor, odpovím.
Mám zájem o dění v organizaci a rád bych její fungování ovlivňoval k lepšímu.
Je to příležitost k tomu zlepšit spolupráci a vzájemnou komunikaci.
Mohu vyjádřit svou nespokojenost s konkrétními věcmi.
Mohu pochválit věci, které fungují.
Vedení to ode mne očekává, proto raději odpovím.
Možné postoje ve skupině těch, kteří se do šetření nezapojili:
Vždy se něco najde, vcelku vše funguje, tak proč to měnit.
Jsem se vším v podstatě spokojen(a).
Nemám čas.
Nemám pocit, že můj názor může cokoli ovlivnit nebo změnit, byla by to ztráta času.
Mám pochybnosti, že je vše anonymní.
Může to být použito proti nám.
Vše může zhoršit už tak napjaté vztahy.
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Autentické vzkazy a náměty
Do zprávy nezařazujeme autentické vzkazy, připomínky a náměty, které jednotliví respondenti napsali. Na základě těchto připomínek jsme navrhli konkrétní aktivity, které by dle
našeho názoru měly být postupně zavedeny do praxe. Navrhovaná opatření mají za cíl
zlepšovat a rozvíjet vztahy v organizaci, systém komunikace a řízení.

POLOSTANDARDIZOVANÉ ROZHOVORY S VYBRANÝMI ZAMĚSTNANCI
Realizace rozhovorů (předpoklad cca 5 dnů na místě)
Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení rozhovorů
Závěry a doporučení ve vazbě na jednotlivé výstupy rozhovorů

Vazba na očekávané výstupy auditu:
posouzeni současné organizační struktury městského úřadu - posouzeni počtu řídících úrovní (odbory, oddělení) a řídících rozpětí (počtu podřízených)
rozbor a porovnáni pravomocí a odpovědností vedoucích zaměstnanců úřadu (odborů, oddělení)
rozbor a porovnáni vzájemných interpersonálních vztahů mezi vedoucími zaměstnanci úřadu

Návrh obsahu polostandardizovaných rozhovorů
Polostandardizovaným rozhovorem se rozumí diagnostické interview, který má předem
stanoveny základní okruhy otázek, přičemž se v průběhu dialogu může tazatel a respondent věnovat dalším problémům, které společně identifikují.
Cílem rozhovoru bylo především poznat názory na fungování organizace. Naší snahou bylo
zmapovat názory a náměty na řešení problémů, s nimiž se potýká každá organizace. Našim
úkolem a úkolem tohoto auditu bylo problémy identifikovat a navrhnout řešení.
Rozhovor byl strukturován do několika okruhů. Na rozhovor byl vyhrazen čas 45 - 60 minut.

Příklady otázek
Strategie, cíle
Existují definované cíle, strategie v nějaké ucelené podobě, v jednom dokumentu?
Jsou nějak stanoveny cíle organizace, odboru, Vám osobně?

Motivace, hodnocení, odměňování
Jsou vedeny hodnotící pohovory? Kým, jak a jak často? Jsou formalizovány - jednotné pro všechny? Existují individuální plány rozvoje pracovníků?
Jaká je vazba výsledků hodnocení na motivaci a systém odměňování? Nejen finanční ohodnocení práce. Je systém odměňování spravedlivý a transparentní?
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Řízení, porady
Kdo řídí a ukládá úkoly? Jaká je komunikace s vedením, jinými odbory, s pracovníky
uvnitř odboru. Například systém porad (jak často a na jakých úrovních).

Spolupráce, vztahy
Jaká je stávající úroveň vzájemné spolupráce mezi odbory? Jak lze definovat a popsat vzájemné vztahy? Jak funguje týmová spolupráce? Jak často dochází ke konfliktům a střetům? Jak často se jedná o konstruktivní a věcné konflikty?

Kompetence, odpovědnost, náplně
Jsou pracovní nebo funkční náplně jasné a přesné? Jak jsou vymezeny odpovědnosti a pravomoci? Je to v pořádku? Funguje to? Co by se mělo změnit?

Zastupitelnost, subjektivně vnímaná vytíženost
Jaká je úroveň a míra zastupitelnosti?
Mají odbory a oddělení dostatek pracovníků vzhledem k úkolům, které plní?

Procesy, duplicity
Jaké jsou největší problémy ve stávajícím organizačním uspořádání a v organizační
struktuře? Co by šlo změnit?

OSLOVENÍ ODBORNÍKŮ
Jedním z klíčových zdrojů pro ověření získaných výstupů a informací bylo i přímé zapojení
odborníků z jiných úřadů, kteří dané agendy vykonávají na svých úřadech. Při oslovení
těchto odborníků jsme dbali na to, aby daní spolupracovníci pracovali na úřadech, které
jsou přibližně stejné velké jako MěÚ Jirkov. Těchto externích spolupracovníků jsme využili
u těch agend a odborů:
které nejvíce vybočovaly svými hodnotami v porovnání s jinými úřady, jejichž data
měl zpracovatel zprávy k dispozici,
kterých se navrhované změny týkají nejvíc tak, abychom si byli opravdu jistí navrhovanými změnami,
u kterých kromě benchmarkingu bylo potřeba provést analýzu vykonávaných činností jiným způsobem, kdy číselné hodnoty nemusely přesně vypovídat o efektivitě
vykonávaných činností,
Konkrétně jsme zapojili externí spolupracovníky z jiných úřadů do agend personalistiky,
mzdové agendy, pohledávek, informačních technologií, agendy dotací, správy nemovitostí
města, investic, rozvoje města agendy Jirkovské noviny. U těch činností, u kterých externisté objevili nesoulad v porovnání s vykonávanými činnostmi, jsme je požádali o návrh
řešení.
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PRŮBĚŽNÁ KOMUNIKACE S VEDENÍM ZADAVATELE
V průběhu realizace zakázek jsme usilovali o průběžnou komunikaci s vedením zadavatele
tak, aby:
realizace zakázky probíhala od první do poslední chvíle v souladu s potřebami a
očekáváním zákazníka,
bylo možné včas rozpoznat případná úzká místa a dokázat průběžně reagovat
v případě, že se potřeby zadavatele mění nebo upřesňují,
byl zadavatel průběžně informován o průběhu prací a výsledcích.

strana 17 (celkem 134)

ANALÝZA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY, POPISŮ PRACOVNÍCH
POZIC A ČINNOSTÍ
Stávající organizační strukturu MěU Jirkov ukazují následující obrázky. Pokud jde o případné změny této struktury, tak se týkají kromě dílčích přesunů vybraných agend zejména
odboru právního a finančního. Podrobněji dle doporučení v kapitole „Doporučení týkající
se jednotlivých odborů“.
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MONITOROVÁNÍ PRACOVNÍ NÁPLNĚ ODBORŮ A JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍKŮ
Dotazník Analýza 80/20
Cílem tohoto dotazníku bylo definovat významné klíčové činnosti na jednotlivých odborech MěÚ Jirkov i s důrazem na dopad pro klienta (vnějšího-občana, vnitřního kolegy zaměstnance) a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb jednotlivými odbory MěÚ Jirkov. Dále pak v rámci individuálních rozhovorů vytipovat u vybraných klíčových
aktivit a činnosti odboru (maximálně 20) aktivity, které jsou složitější, náročnější, problematičtější, náročnější na odbornost, čas aj. a aktivity, které mají vazbu na klienta.

Odbor právní

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Analýza 80/20
s cílem definovat významné činnosti z pohledu pracovníků a klientů
a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb
Skupina činností / proces za odbor (oddělení)
Zajišťuje kompletní agendu komise k projednávání přestupků města Jirkova)
Vyhotovuje některé typy smluv (zejména kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene)
Provádí kontrolu obsahu smluv uzavíraných městem vč. evidence těchto smluv
V případě, že tak u některých typů smluv stanovuje právní předpis, podává návrhy na
vklad do katastru,
Na základě uzavřených VPS projednává přestupky pro dalších 7 obcí
Na základě podkladů ostatních odborů realizuje úkony související se soudním vymáháním
pohledávek města
Přihlašuje pohledávky města do zahájených insolvenčních řízení a dědických řízení
Vypracovává dokumenty nezbytné pro vymáhání pohledávek města cestou soudních
exekutorů
Plní další úkoly dle zvláštních právních předpisů (např. zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví)
Zastupuje město v soudních řízeních (případně jiných řízeních), kde je město jejich
účastníkem
Projednává ve správním řízení správní delikty práv. osob a podnikajících fyz. osob dle §
58 odst. 4 zákona o obcích

Odbor finanční

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Analýza 80/20
s cílem definovat významné činnosti z pohledu pracovníků a klientů
a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb
Skupina činností / proces za odbor (oddělení)
Účetnictví
Vymáhání pohledávek, odvodových povinností, exekuce mimo soudní
Poplatky - evidence komunálního odpadu
Zpracování mezd + PAM
Daně
Evidence, úhrada faktur, předfakturace
Poplatky - evidence psů
Pokladna rozdělená na příjmovou a výdajovou
Rozpočet
Rozbory - kompletní
Ostatní činnosti
Inventarizace majetku
Bankovní operace
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14
15
16
17
18
Číslo
1

VHP
Finanční vypořádání dotací, Státní závěrečný účet
Příspěvkové organizace - kontrola výkazů, příspěvky, dopisy
Zástup vedoucího
Schvalování účetní závěrky za obec a částečně za PO
Činnosti dle názoru vedoucího s nevyjasněnými odpovědnostmi, kompetencemi
Zpracování mezd + PAM = zodpovědnost za čerpání na FO, podklady se ale tvoří
OVSaVV sjednotit - vytvořit odbor (útvar) tajemníka?

Odbor majetku města a útvar investic

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Číslo
1

Analýza 80/20
s cílem definovat významné činnosti z pohledu pracovníků a klientů
a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb
Skupina činností / proces za odbor (oddělení)
Agenda správy pozemků - pronájmy, prodeje, věcná břemena
Kompletní investiční akce na objektech v majetku města, veřejných prostranství, komunikací, drobných památných a jiných objektů
Rozpočet odboru, fakturace
Agenda správy nemovitostí města - pronájmy a prodeje budov a staveb, spolupráce se
správcem bytového fondu
Veřejná zakázky
Evidence nemovitého majetku a staveb
Údržba, revize, porevize na objektech v majetku města
Projektová příprava staveb
Správa občanské vybavenosti - např. dětská hřiště, lavičky, odpadkové koše, zábradlí
Odpadové hospodářství obce (samospráva)
Správa veřejné zeleně
Správa a údržba komunikací a mostních objektů
Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb
Správa a údržba veřejného osvětlení a dopravního značení
Vyjádření ke stavbám
Čistota města
Zimní údržba
Pojištění majetku města kromě vozidel
Vodní toky, rybníky, povodňový plán
Údržba dešťové kanalizace
Doprava (spolupráce s dopravním podnikem, městská hromadná doprava)
Vymáhání pohledávek
Deratizace, správa psího útulku, veterina
Zábory veřejného prostranství
Agenda odtahů vozidel
Ekologická výchova
Činnosti dle názoru vedoucího s nevyjasněnými odpovědnostmi, kompetencemi
Kompletní tvorba smluv, dodatků

2

Tvorba a kontrola faktur, pevné sestavy

3

Předpisy a kontrola ze záborů, odtahů apod.

4

Nepřiřaditelné končí na odboru majetku města a útvaru investic
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Odbor sociálních věcí a školství

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Číslo
1

Analýza 80/20
s cílem definovat významné činnosti z pohledu pracovníků a klientů
a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb
Skupina činností / proces za odbor (oddělení)
Výkon sociální práce v přenesené působnosti podle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi
Mapování sociální situace klientů ve svém obvodu, výkonává depistážní činnost v terénu
Poskytování základního sociálního poradenství
Velmi úzká spolupráce s OSPOD MM Chomutov a místními školskými zařízeními (základní
školy, mateřské školy)
Školství - opakující se agendy (výkazy, Den učitelů, účetní závěrka, zápisy do MŠ a ZŠ
atp.)
Spolupráce s dalšími orgány pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné
nouzi
Výkon opatrovnické funkce pro osoby zbavených nebo omezených ve způsobilosti k
právním úkonům
školství - pracovní jednání a setkávání s řediteli škol
Komunitní plánování sociálních a navazujících služeb na území města Jirkova
Spolupráce s Klubem aktivních seniorů
Agenda ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky
Agenda vedení pořadníků do DPS ul. Červenohrádecká a malometrážních bytů pro seniory ul. Ervěnická
Výkon funkce správce rozpočtu odboru sociálních věcí a školství
Komunitní plánování v rámci ORP Chomutov a ke střednědobému plánování sociálních
služeb KÚÚK
Agenda prostupného bydlení
Školství - úprava zřizovacích listin škol a školských zařízení
Školství - kompletní inventarizace majetku škol a školských zařízení
Agenda sociálních pohřbů
Školství - zápisy a změny v Rejstříku škol
Školství - agenda spojená s konkurzními řízeními
Činnosti dle názoru vedoucího s nevyjasněnými odpovědnostmi, kompetencemi
Školství - agenda související s každoroční účetní závěrkou škol a školských příspěvkových organizací + MěÚSS

Stavební úřad a životní prostředí

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Analýza 80/20
s cílem definovat významné činnosti z pohledu pracovníků a klientů
a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb
Skupina činností / proces za odbor (oddělení)
Rozhodování na úseku stavebního řádu
Rozhodování na úseku silničního správního úřadu
ISUI/RUIAN - řešení rozdílových sestav
Evidence a přidělování čísel evidenčních
Územní plánování - prováděno v rámci náplně referenta nad rámec běžné agendy SÚ není samostatný referent
Rozhodování na úseku ŽP - odpady, ochrana ovzduší, ochrana přírody, veterinární péče,
rybářství
ISUI/RUIAN - editace nových stavebních objektů
Agenda Českého statistického úřadu
ISUI/RUIAN - řešení reklamací
Naplňování informačního systému stavebně technické prevence
Provádění kontrol podle z. č.111/2006 o pomoci v hmotné nouzi
Provádění kontrol podle z. č.117/1995 o státní sociální podpoře
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Číslo
1
2

Činnosti dle názoru vedoucího s nevyjasněnými odpovědnostmi, kompetencemi
Evidence čísel evidenčních - příslušnost podle zákona o obcích a stavebního zákona na
obci samosprávě - předběžně změna již projednávána.
Rozhodování na úseku silničního správního úřadu - není zastupitelnost, nelogicky odtrženo od agendy silničního hospodářství, pravděpodobně jediný obecný stavební úřad se
silničním správním úřadem, běžně je součástí správy komunikací.

Útvar interního auditu

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Analýza 80/20
s cílem definovat významné činnosti z pohledu pracovníků a klientů
a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb
Skupina činností / proces za odbor (oddělení)
Provádění auditní činnosti a provádění veřejnosprávních kontrol u organizací města
Správa agendy stížnosti a petice přijaté na MěÚ Jirkov
Spolupráce s kontrolním výborem města
Metodická činnost ve vztahu k PO města
Průběžná konfrontace postupů s pracovníky příslušných odborů týkající se ve většině
případů zák. č. 250/2000 Sb., 106/1999 Sb., 101/2000 Sb.
Zpracování zpráv z jednotlivých auditů a kontrol včetně návrhů na opatření a monitoring
jejich akceptace
Vyřizování žádostí přijatých dle zákona č. 106/1999 Sb.
Stanovení a administrace porušení rozpočtové kázně organizacemi města, příjemci dotací atd.
Spolupráce na implementaci celoplošně platných vnitřních předpisů města u dotčených
odborů
Spolupráce při nastavování procesů v organizaci
Škodní komise města
Ve spolupráci se starostou města příprava plánu auditní a kontrolní činnosti na příslušný
kalendářní rok

Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Analýza 80/20
s cílem definovat významné činnosti z pohledu pracovníků a klientů
a prověření možností zvýšení kvality poskytovaných služeb
Skupina činností / proces za odbor (oddělení)
Údržba úřadu - nábytek, drobné opravy, úklid, služby, kancelářské potřeby
Požární ochrana + odtahová služba
Doručování
Vydávání Jirkovských novin + správa facebooku + tiskové zprávy
Matriční agenda + zajištění Komise pro občanské záležitosti (zlaté svatby, vítání občánků,
blahopřání občanům)
Servis pro radní a zastupitele, sekretariát starosty a místostarosty
Czech point, vidimace a legalizace
Správa IT
Agenda získávání dotací
Evidence obyvatel + vydávání potvrzení k občanským průkazům (ztráta, odcizení)
Správa webových stránek města
Evidence majetku, inventarizace
Správa rozpočtu odboru, rozpočtové změny a opatření, likvidace faktur
Tvorba a správa GIS
Podatelna
Agenda poskytování dotací z rozpočtu města
Personální agenda
Agenda správy úřadu - telefony, docházkový systém, ASPI, VERA
Ostatní manažerská činnost vedoucího odboru
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Číslo
1
2
3

Volby
Archív
Propagace města - propagační předměty, partnerská města, veletrhy a výstavy, vánoční
výzdoba města
Příprava a realizace kulturních akcí města
Další agendy-vzdělávání zaměstnanců, cestovní příkazy, kontrola docházky za celý úřad,
zpracování sestavy stravenek za celý úřad, platové postupy zaměstnanců v každém měsíci, kontrola služebních vozidel
Úřední deska
Rozvoj města - rozvojové a strategické plány
Veřejné sbírky
Další agendy - registr práv a povinností; evidence vnitřních předpisů, OZV a nařízení,
razítek, knih; shromáždění; náhradní klíče; spisová služba; krizové řízení
RÚIAN, evidence čísel popisných názvů ulic + reklamace
Evidence ztrát a nálezů
Spolupráce s příspěvkovou organizací KVIZ - zprávy do RM a ZM, zřizovací listina, výpůjčka, účetní závěrka
Činnosti dle názoru vedoucího s nevyjasněnými odpovědnostmi, kompetencemi
Fakturace
Tvorba smluv
Veřejné sbírky
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Zpracování Core Activity za jednotlivé odbory
V tomto dotazníku byly dle předchozího dotazníku vytipovány klíčové činnosti na jednotlivých odborech a dále byly zpracovány dle předem určených parametrů: kolik zabírají zaměstnancům času v součtu za celý odbor. Za klíčové činnosti byly považovány ty, u kterých součet u jednotlivých pracovníků byl roven nebo vyšší než hodnota 90 % a dále ty,
které mohou být dle našich zkušeností problémové nebo mají vazbu na klienty úřadu.

Odbor právní
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Odbor finanční

strana 26 (celkem 134)

Odbor majetku města a útvar investic
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Odbor sociálních věcí a školství
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Stavební úřad a životní prostředí
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Útvar interního auditu
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Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
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Analýza výkonnosti a efektivity vybraných činností
Cílem analýzy bylo zmapované činnosti, které v rámci své pracovní doby vykonávají jednotlivé odbory i uvedené procentuální odhady toho, kolik času každá z vypsaných činností
zabere v rámci pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců převést na časové vyjádření, a
sice v 5 úrovních:
Spotřeba času na danou činnost vyjádřená ve dnech celkem za celý rok, kdy jsme
počítali s časovým fondem 226 pracovních dnů, protože bylo potřeba odečíst dny
určené na víkendy, dovolenou, státní svátky apod. Tento ukazatel má v tabulkách
níže označení (d/r). V počtu 226 dnů je zohledněna dovolená, kterou sice vybírají
zaměstnanci rozdílně, ale všichni zaměstnanci tak měli při srovnání stejné výchozí
podmínky navzdory rozdílným agendám (očištěno tak dále o případné sick days,
studijní volno, případně další benefity), takže díky těmto skutečnostem právě počet
dnů 226 ukazuje tzv. srovnatelný maximální časový fond. Jelikož jsme si následně u
některých odborů vyžádali další podklady, abychom určili, jak časově náročné jsou
klíčové úkony, pracovali jsme právě se srovnatelným maximálním časovým fondem
226 dnů pro určení maximální doby, kterou může daný úkon trvat, respektive kolik
by zabral, pokud by zaměstnanci mohli pracovat plný počet pracovních dnů v roce.
Na základě těchto údajů jsme pak byli schopni určit, kolik minut přibližně zabere
danému pracovníkovi daná činnost nebo kolik úkonů v rámci jedné hodiny pracovní
doby je schopen zaměstnanec zvládnout a vykonat. Navíc právě práce s maximálním časovým fondem umožňovala zpracovateli porovnat „výkonnost“ s dalšími organizacemi, kde bylo podobné mapování snímků pracovní doby realizováno. Tam,
kde byla dle názoru zpracovatele příliš velká časová dotace v přepočtu na jeden
úkon, byla provedena konzultace se zástupci úřadů obdobné velikosti a případně
provedeno benchmarkingové porovnání.
Spotřeba času na danou činnost vyjádřená v hodinách celkem za měsíc, kdy jsme
počítali s časovým fondem 150,66 hodin za měsíc, včetně obědových přestávek.
Číslo 150,66 hodin za měsíc odpovídá počtu 226 pracovních dnů v roce dle vysvětlení v předchozí odrážce.
Spotřeba času na danou činnost vyjádřená v hodinách celkem za den, kdy jsme počítali s časovým fondem 8 hodin na jeden den. Tento ukazatel má v tabulkách níže
označení (h/d).

Analýza výkonnosti
Na základě předložených procentuálních úvazků v jednotlivých agendách a odborech jsme
si u některých vedoucích vyžádali další podklady, abychom ověřili rozdílné hodnoty
v počtu úvazků v porovnání s jinými úřady a převedli je na „výkonnost“ – tedy počty úkony, rozhodnutí, kontrol apod. v přepočtu na pracovníky, protože samotné úvazky ještě
nevypovídají nic o tom, jak jsou daní pracovníci vytížení, respektive výkonní. Proto jsme
vedoucí požádali o vyplnění „výkonových“ dat za rok 2016, abychom mohli určit jejich „vytíženost“ v porovnání s dalšími úřady. Dále jsme pracovali s časovým fondem dle uvedených procent, abychom určili, jak časově náročný jsou klíčové úkony (které byly
v předchozích tabulkách vyznačeny červeně). Na základě těchto údajů jsme pak byli
schopni určit, kolik minut přibližně zabere daná činnost nebo kolik úkonů v rámci jedné
hodiny pracovní doby jsou pracovníci schopni zvládnout a vykonat. U pracovníků vykonávajících agendy státní správy a obslužné činnosti jsme provedli ještě podrobnější porovnání – viz zpráva „Benchmarking“.
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Odbor právní

Vysvětlivky k úkonům:
766
492
571
123
40

kontrola podkladů, vypracování smlouvy a návrhu na vklad, zajištění kontroly, zajištění podpisu starosty,
výzva k podpisu druhé smluvní strany, ověření podpisů, sledování platby, zaslání na katastr, založení
spisu, předání kopie o plombě na OMMaÚI, předání kopie vkladu na OMMaÚI a na FO, archivace
počet smluv
vypracování návrhu, zajištění podpisu, odeslání
vypracování rozhodnutí, odeslání, sledování PM, sledování platby a případné předání na FO
počet přestupků

Odbor finanční

Vysvětlivky k úkonům:
83 143
5 176
20 759
2 489
6 493
7 242
2 118
7 144
43197
13507

předkontace a zaúčtování všech obratů na veškerých bankovních účtech Města, převzato z účetního
programu
2 977 výměry, 162 exekuce, 1 466 výzvy, 172 výzvy bankám, 51 insolvence, 348 výzvy k přihlášení
počet poplatníků
mzdy pro zaměstnance, strážníky MP, VPP, vedení, odměny za DPP a DPČ, odměny pro členy ZM a členy
výborů a komisí, odměny za volby
položky 261-263
počet faktur
počet poplatníků
5 598 počet dokladů v příjmové pokladně, 1 546 počet dokladů ve výdajové pokladně
počet úprav a změn v řádcích
počet úprav a změn v řádcích, grafy, tabulky, komentáře, 271 listů rozborů
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Odbor majetku města a útvar investic

Vysvětlivky k úkonům:
337
30
17
48
76
22
38

uzavřené smlouvy, záměr, zveřejněná zpráva do rady, popř. zastupitelstva, geometr. plány, restituce
investiční akce
počet faktur za měsíc
počet vyřízených úkonů v rámci prodeje nemovitostí
počet vypsaných zakázek
jmenovité akce na údržbě majetku
počet projektů

Odbor sociálních věcí a školství

Vysvětlivky k úkonům:
3451
384

úřední jednání 1904, návštěvy 1209, sociální šetření 225, výjezdy s MěP Jirkov 113
soc. šetření s OSPOD
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Stavební úřad a životní prostředí

Vysvětlivky k úkonům:
Úkony obsahují následující položky. Podrobněji viz Benchmarking
234
220
156
128
42
244
28
14
343
2
929
295
15
7

územní řízení - počet vydaných rozhodnutí
územní řízení - správní úkony, které nejsou rozhodnutím
povolení stavby - počet vydaných rozhodnutí
povolení stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutím
užívání stavby - počet vydaných rozhodnutí
užívání stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutím
odstraňování staveb - počet vydaných rozhodnutí
odstraňování staveb - správní úkony, které nejsou rozhodnutím
jiná řízení a opatření - počet vydaných rozhodnutí
jiná řízení a opatření - správní úkony, které nejsou rozhodnutím
jiná řízení a opatření - ostatní
dohled
sankce
odvolání - celkový počet podaných odvolání

Útvar interního auditu
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Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti

Vysvětlivky k úkonům:
Úkony týkající se agend Dotace, IT, Evidence obyvatel, Matrika, Czech POINT jsou podrobněji zpracovány v oblasti Benchmarking.
10 899
409
62
12
30
149
28 653

ks písemností za rok 2016
Rada města - každý týden, porady rozvoje a porady vedoucích 1 měsíčně. Zasedání zastupitelstva města
cca 8x za rok
Jirkovské noviny vycházejí každý měsíc
pozice Kařízkova za rok 2016: Zajištění udržitelnosti projektů - 17x, aAdministrace projektů v realizaci a
po ukončení - 6x, příprava nových projektů - 4x, samotné zpracování žádostí o dotaci - 3x
celkový počet všech spravovaných PC + počet samostatných tiskáren + počet samostatných kopírovacích strojů + počet multifunkčních zařízení
v roce 2016 přijato 10610 písemností, odesláno 18043 písemností
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VÝSLEDKY BENCHMARKINGU
Celkové ukazatele za celý úřad
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Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
Sledovanými agendami byly evidence obyvatel, matrika, Czech POINT.

Evidence obyvatel
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

odhlášení z trvalého pobytu v obci
přihlášení k trvalému pobytu v obci
zahájených správních řízení o zrušení trvalého pobytu
nahlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR
nahlášení doručovacích adres dle § 10b zák. 133/2000 Sb.
výpisů z informačního systému dle § 8 zák. 133/2000 Sb.
sledovaných úkonů celkem
úvazků v agendě evidence obyvatel celkem

Porovnávané ukazatele:
Počet sledovaných úkonů na pracovníka (pracovní úvazek)
Počet úvazků v agendě celkem
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Matrika dle úvazků zaměstnanců
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství či registraci partnerství s cizincem
Změna jména a příjmení
Zpětvzetí příjmení, dopsání druhého jména a příjmení v mužském tvaru
Žádosti o vystavení dokladů ze Zvláštní matriky Brno
Vystavení osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve
Počet zápisů v knize narození - počet narození
Počet zápisů v knize manželství a v knize registrovaného partnerství - počet sňatků
a počet registrací partnerství
Počet zápisů v knize úmrtí - počet úmrtí
Počet vyhotovených duplikátů matričních dokladů
Počet změn v matričních zápisech celkem
Vidimace a legalizace - počet případů
Počet prominutí předložení stanoveného dokladu
Počet zápisů o určení otcovství před i po narození dítěte
Počet sledovaných úkonů celkem
Pracovní úvazky v agendě matrika BEZ VIDIMACE A LEGALIZACE
Úvazky pracovníků zajišťujících vidimaci a legalizaci
Porovnávané ukazatele:
Počet úkonů na 1 celý úvazek na úseku matriky včetně vidimace a legalizace
Počet úkonů bez vidimace a legalizace na 1 úvazek na úseku matriky bez vidimace a
legalizace
Počet úkonů vidimace a legalizace na 1 úvazek na úseku vidimace a legalizace
Počet úvazků v agendě celkem
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Matrika dle velikosti správního obvodu s působností matričního úřadu
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství či registraci partnerství s cizincem
Změna jména a příjmení
Zpětvzetí příjmení, dopsání druhého jména a příjmení v mužském tvaru
Žádosti o vystavení dokladů ze Zvláštní matriky Brno
Vystavení osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve
Počet zápisů v knize narození - počet narození
Počet zápisů v knize manželství a v knize registrovaného partnerství - počet sňatků
a počet registrací partnerství
Počet zápisů v knize úmrtí - počet úmrtí
Počet vyhotovených duplikátů matričních dokladů
Počet změn v matričních zápisech celkem
Vidimace a legalizace - počet případů
Počet prominutí předložení stanoveného dokladu
Počet zápisů o určení otcovství před i po narození dítěte
Počet sledovaných úkonů celkem
Pracovní úvazky v agendě matrika BEZ VIDIMACE A LEGALIZACE
Úvazky pracovníků zajišťujících vidimaci a legalizaci
Porovnávané ukazatele:
Počet úkonů na 1 celý úvazek na úseku matriky včetně vidimace a legalizace
Počet úkonů bez vidimace a legalizace na 1 úvazek na úseku matriky bez vidimace a
legalizace
Počet úkonů vidimace a legalizace na 1 úvazek na úseku vidimace a legalizace
Počet úvazků v agendě celkem
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Czech POINT
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Počet ověřených výstupů (výpisů) z rejstříků trestů pro právnickou osobu
Počet ověřených výstupů (výpisů) z rejstříků trestů pro fyzickou osobu
Počet ověřených výstupů (výpisů) z katastru nemovitostí
Počet ověřených výstupů (výpisů) z veřejného rejstříku
Počet ověřených výstupů (výpisů) ze živnostenského rejstříku
Počet ověřených výstupů (výpisů) z bodového hodnocení řidiče
Počet ověřených výstupů (výpisů) ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Počet podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Počet ověřených výstupů (výpisů) - autorizované konverze dokumentů z listinné do
elektronické formy a naopak
Počet ověřených výstupů (výpisů) z insolvenčního rejstříku
Počet ověřených výstupů (výpisů) - datové schránky
Počet ověřených výstupů (výpisů) ze základních registrů
Počet sledovaných úkonů celkem
Počet úvazků v agendě Czech POINT celkem
Porovnávané ukazatele:
Počet sledovaných úkonů na pracovníka (pracovní úvazek)
Počet úvazků v agendě celkem
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Dotace
Sledovaná data a údaje:
Počet podaných žádostí - neinvestiční projekty města
Finanční objem podaných žádostí v tis. Kč - neinvestiční projekty města
Počet schválených žádostí - neinvestiční projekty města
Finanční objem schválených žádostí v tis. Kč - neinvestiční projekty města
Počet podaných žádostí - investiční projekty města
Finanční objem podaných žádostí v tis. Kč - investiční projekty města
Počet schválených žádostí - investiční projekty města
Finanční objem schválených žádostí v tis. Kč - investiční projekty města
Počet projektů v realizaci celkem
Celkový finanční objem projektů v realizaci celkem v tis. Kč
Počet zpracovaných hodnotících, monitorovacích nebo závěrečných zpráv a hlášení
o udržitelnosti k projektům
Finanční objem PŘIJATÝCH NEinvestičních PROJEKTOVÝCH prostředků ve sledovaném roce CELKEM v tis. Kč
Finanční objem PŘIJATÝCH INvestičních PROJEKTOVÝCH prostředků ve sledovaném roce CELKEM v tis. Kč
Počet úvazků zaměstnanců zajišťujících projektové žádosti a administraci projektů
Porovnávané ukazatele:
Celkový finanční objem projektů v realizaci celkem v tis. Kč k počtu pracovníků
Finanční objem PŘIJATÝCH NEinvestičních i INvestičních PROJEKTOVÝCH prostředků v tis. Kč k počtu pracovníků
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Dotace 2016

MěÚ 1

3,5

4 665,71

Finanční objem
PŘIJATÝCH NEinvestičních i INvestičních PROJEKTOVÝCH prostředků v
tis. Kč k počtu pracovníků
5 071,43

MěÚ 2

3

7 670,00

1 003,33

3,00

MěÚ 3

2

11 135,00

2 860,00

4,00

MěÚ 4

2,8

27 477,14

10 956,79

1,07

MěÚ 5

1,6

813,81

6 393,13

3,13

MěÚ 6

5

3 347,00

3 513,20

2,00

Počet úvazků zaměstnanců zajišťujících projektové
žádosti a administraci projektů

Celkový finanční
objem projektů v
realizaci celkem v
tis. Kč k počtu pracovníků

Počet projektů v
realizaci celkem k
počtu pracovníků

4,29

MěÚ 7

4

11 976,00

9 086,75

1,50

MěÚ 8

0,3

123,33

123,33

3,33

MěÚ Jirkov

1,67

1 801,80

18 547,90

2,40

Průměr za úřady

2,65

7 667,76

6 395,10

2,75

Medián za úřady

2,80

4 665,71

5 071,43

3,00

Na základě polo standardizovaného rozhovoru si nechal předložit zpracovatel auditu ještě
v agendě Dotací údaje za roky 2015 a 2014, kdy tyto údaje porovnal s údaji jiných úřadů
z roku 2016. Cílem tohoto porovnání bylo zmapovat možné přetížení zaměstnanců v agendě Dotací právě v letech 2015 a 2014, což následující tabulky prokazují zcela jednoznačně.
Navíc pro argument o možném přetížení zaměstnanců v předchozích letech hrála výraznou
roli i skutečnost, že v podstatě celá agenda Dotací stála na osobě paní Kařízkové.

Dotace 2015
Počet úvazků zaměstnanců zajišťujících projektové
žádosti a administraci projektů

Celkový finanční
objem projektů v
realizaci celkem v
tis. Kč k počtu pracovníků

MěÚ Jirkov

1,83

41 612,02

Finanční objem
PŘIJATÝCH NEinvestičních i INvestičních PROJEKTOVÝCH prostředků v
tis. Kč k počtu pracovníků
14 711,48

MěÚ 1

3,5

4 665,71

5 071,43

4,29

MěÚ 3

2

11 135,00

2 860,00

4,00

MěÚ 8

0,3

123,33

123,33

3,33

MěÚ 5

1,6

813,81

6 393,13

3,13

MěÚ 2

3

7 670,00

1 003,33

3,00

Počet projektů v
realizaci celkem k
počtu pracovníků

8,20

MěÚ 6

5

3 347,00

3 513,20

2,00

MěÚ 7

4

11 976,00

9 086,75

1,50

MěÚ 4

2,8

27 477,14

10 956,79

1,07

Průměr za úřady

2,67

12 091,11

5 968,83

3,39

Medián za úřady

2,80

7 670,00

5 071,43

3,13
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Dotace 2014
Počet úvazků zaměstnanců zajišťujících projektové
žádosti a administraci projektů

Celkový finanční
objem projektů v
realizaci celkem v
tis. Kč k počtu pracovníků

MěÚ Jirkov

1

95 291,00

Finanční objem
PŘIJATÝCH NEinvestičních i INvestičních PROJEKTOVÝCH prostředků v
tis. Kč k počtu pracovníků
34 680,00

MěÚ 1

3,5

4 665,71

5 071,43

4,29

MěÚ 3

2

11 135,00

2 860,00

4,00

MěÚ 8

0,3

123,33

123,33

3,33

MěÚ 5

1,6

813,81

6 393,13

3,13

MěÚ 2

3

7 670,00

1 003,33

3,00

Počet projektů v
realizaci celkem k
počtu pracovníků

15,00

MěÚ 6

5

3 347,00

3 513,20

2,00

MěÚ 7

4

11 976,00

9 086,75

1,50

MěÚ 4

2,8

27 477,14

10 956,79

1,07

Průměr za úřady

2,58

18 055,44

8 187,55

4,15

Medián za úřady

2,80

7 670,00

5 071,43

3,13

Informační technologie
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Počet informatiků na úřadě, včetně zaměstnanců zabývajících se GIS - pracovních
úvazků
Počet zaměstnanců zabývajících se GIS - pracovních úvazků
Fyzický počet zaměstnanců (úředníků i neúředníků), včetně uvolněných funkcionářů
Fyzický počet NEuvolněných funkcionářů, pro které úřad spravuje PC
Celkový počet všech spravovaných PC
Počet samostatných tiskáren
Počet samostatných kopírovacích strojů
Počet multifunkčních zařízení
Výdaje na HW a SW celkem v tis. Kč mimo výdaje na outsourcing (BEZ VÝDAJŮ
NA TELEFONOVÁNÍ)
Výdaje na outsourcing (nákup) informačních služeb tis. v Kč (BEZ VÝDAJŮ NA TELEFONOVÁNÍ)
Porovnávané ukazatele:
Počet PC k počtu informatiků bez pracovníků pro GIS
Celkové náklady na IT (BEZ provozních nákladů na informatiky) v Kč k počtu pracovníků
Počet úvazků GIS k počtu úvazků informatiků
Počet úvazků GIS k počtu zaměstnanců
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Personalistika
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Počet platných pracovních smluv na hlavní pracovní poměr včetně veřejně prospěšných prací
Počet sjednaných dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
Počet osob - členů orgánů obcí odměňovaných dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Počet členů volebních komisí, kterým byla ve sledovaném roce vyplacena odměna
Počet personalistů a specialistů na vzdělávání celkem - pracovních úvazků
Porovnávané ukazatele:
Počet všech smluvních vztahů v oblasti personalistiky na zaměstnance personální
agendy
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Odbor majetku města a útvar investic
Investice
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Počet plánovaných investičních akcí z upraveného rozpočtu na daný kalendářní rok
Počet realizovaných akcí v daném kalendářním roce
Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v tis. Kč
Počet projektových příprav investic v daném kalendářním roce
Počet zaměstnanců - pracovních úvazků v agendě příprava a realizace investic celkem
Celkové externí náklady na realizaci investičních akcí za daný kalendářní rok v tis.
Kč
Výdaje na činnost místní správy POUZE §6171 celkem v tis. Kč bez výdajů na platy,
ostatní platby za provedenou práci a pojistné
Ostatní výdaje v tis. Kč
Porovnávané ukazatele:
Počet realizovaných akcí v daném kalendářním roce na pracovníka
Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v tis. Kč
na pracovníka
Počet projektových příprav investic v daném kalendářním roce na pracovníka
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Stavební úřad a životní prostředí
Sledovanými agendami byly Stavební úřad, Silniční správní úřad a Odpady.

Stavební úřad dle úvazků zaměstnanců
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Územní řízení + změna
Zjednodušené územní řízení + změna
Veřejnoprávní smlouva + změna
Územní souhlas
Stavební řízení + změna
Zkrácené stavební řízení - autorizovaný inspektor + změna
Veřejnoprávní smlouva a společná veřejnoprávní smlouva + změna
Spojené a společné územní a stavební řízení + změna
Dodatečné povolení
Ohlášení stavby + změna
Společný územní souhlas a ohlášení stavby + změna
Kolaudační řízení
Předčasné užívání
Změna užívání - rozhodnutí
Zákaz užívání - rozhodnutí
Zkušební provoz
Oznámení užívání stavby
Kolaudační souhlas
Dokumentace provedení stavby
Změna užívání - souhlas
Povolení odstranění
Nařízení odstranění
Ohlášení odstranění
Řízení o výjimce
Jiná rozhodnutí
Procesní rozhodnutí
Opatření na stavbě nebo pozemku
Ostatní opatření a stanoviska
Územně plánovací informace
Státní dozor
Kontrolní prohlídky BEZ ZÁVĚREČNÝCH kontrolních prohlídek
Pořádkové pokuty
Přestupky
Delikty
Počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí + autoremedura
Počet zrušených rozhodnutí
Celkový počet vydaných rozhodnutí
Celkový počet správních úkonů, které nejsou rozhodnutím
Celkový počet ostatních sledovaných úkonů
Dohled
Počet zaměstnanců - pracovních úvazků v agendě stavební úřad obecný celkem
(BEZ ÚVAZKŮ SOUVISEJÍCÍCH S AGENDOU RUIAN)
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Porovnávané ukazatele:
Počet vydaných rozhodnutí na 1 úvazek agendy stavebního úřadu
Celkový počet správních úkonů, které nejsou rozhodnutím, na 1 úvazek agendy stavebního úřadu
Počet kontrol na 1 úvazek agendy stavebního úřadu
Počet úvazků v agendě celkem
Počet pracovníků na 1000 obyvatel správního obvodu obce s působností stavebního úřadu
Počet km čtverečních správního obvodu obce s působností stavebního úřadu na
počet pracovníků
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Stavební úřad dle velikosti správního obvodu s působností stavebního úřadu
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Územní řízení + změna
Zjednodušené územní řízení + změna
Veřejnoprávní smlouva + změna
Územní souhlas
Stavební řízení + změna
Zkrácené stavební řízení - autorizovaný inspektor + změna
Veřejnoprávní smlouva a společná veřejnoprávní smlouva + změna
Spojené a společné územní a stavební řízení + změna
Dodatečné povolení
Ohlášení stavby + změna
Společný územní souhlas a ohlášení stavby + změna
Kolaudační řízení
Předčasné užívání
Změna užívání - rozhodnutí
Zákaz užívání - rozhodnutí
Zkušební provoz
Oznámení užívání stavby
Kolaudační souhlas
Dokumentace provedení stavby
Změna užívání - souhlas
Povolení odstranění
Nařízení odstranění
Ohlášení odstranění
Řízení o výjimce
Jiná rozhodnutí
Procesní rozhodnutí
Opatření na stavbě nebo pozemku
Ostatní opatření a stanoviska
Územně plánovací informace
Státní dozor
Kontrolní prohlídky BEZ ZÁVĚREČNÝCH kontrolních prohlídek
Pořádkové pokuty
Přestupky
Delikty
Počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí + autoremedura
Počet zrušených rozhodnutí
Celkový počet vydaných rozhodnutí
Celkový počet správních úkonů, které nejsou rozhodnutím
Celkový počet ostatních sledovaných úkonů
Dohled
Počet zaměstnanců - pracovních úvazků v agendě stavební úřad obecný celkem
(BEZ ÚVAZKŮ SOUVISEJÍCÍCH S AGENDOU RUIAN)
Porovnávané ukazatele:
Počet vydaných rozhodnutí na 1 úvazek agendy stavebního úřadu
Celkový počet správních úkonů, které nejsou rozhodnutím, na 1 úvazek agendy stavebního úřadu
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Počet kontrol na 1 úvazek agendy stavebního úřadu
Počet úvazků v agendě celkem
Počet pracovníků na 1000 obyvatel správního obvodu obce s působností stavebního úřadu
Počet km čtverečních správního obvodu obce s působností stavebního úřadu na
počet pracovníků
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Odbor právní
Porovnávanými agendami byly Přestupky dle § 21, 30, 31 a 46–50 Přestupkového zákona.

Přestupky dle § 21, 30, 31 a 46–50 Přestupkového zákona dle úvazků zaměstnanců
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Počet vyřízených podnětů
Postoupeno jinam
Vyřízeno v blokovém řízení
Vyřízeno v příkazním řízení
Vyřízeno ve správním řízení
Počet odložených podnětů
Objem uložených pokut v tis. Kč
Prekluze
Počet úvazků v agendě přestupky dle § 21, 30, 31 a 46–50 Přestupkového zákona
celkem
Porovnávané ukazatele:
Počet vyřízených podnětů na jednoho pracovníka agendy
% odložených podnětů
Počet úvazků v agendě celkem
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Přestupky dle § 21, 30, 31 a 46–50 Přestupkového zákona dle počtu obyvatel obce
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Počet vyřízených podnětů
Postoupeno jinam
Vyřízeno v blokovém řízení
Vyřízeno v příkazním řízení
Vyřízeno ve správním řízení
Počet odložených podnětů
Objem uložených pokut v tis. Kč
Prekluze
Počet úvazků v agendě přestupky dle § 21, 30, 31 a 46–50 Přestupkového zákona
celkem
Porovnávané ukazatele:
Počet vyřízených podnětů na jednoho pracovníka agendy
% odložených podnětů
Počet úvazků v agendě celkem
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Odbor finanční
Porovnávanými agendami byly Místní poplatky.

Místní poplatky
Sledovaná data a údaje za rok 2016:
Poplatek ze psů - počet evidovaných poplatníků
Poplatek za užívání veřejného prostranství - počet evidovaných poplatníků
Poplatek za komunální odpad - počet evidovaných poplatníků
Poplatek ze psů - počet zaměstnanců zajišťujících agendu - pracovních úvazků
Poplatek za užívání veřejného prostranství - počet zaměstnanců zajišťujících agendu - pracovních úvazků
Poplatek za komunální odpad - počet zaměstnanců zajišťujících agendu - pracovních úvazků
Počet evidovaných poplatníků celkem
Počet zaměstnanců zajišťujících agendu - pracovních úvazků
Porovnávané ukazatele:
Počet evidovaných poplatníků celkem na 1 pracovní úvazek
Počet úvazků v agendě celkem
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DEFINOVÁNÍ KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI NA ODBORECH
Doporučené indikátory k měření klíčových činností
MěÚ Jirkov neměl doposud stanoveny systémově klíčové ukazatele pro sledování efektivity a účinnosti řízení procesů, respektive činností. Jedním z měřítek pro „vyhodnocování
efektivity činností“ může být využití údajů, která byla v rámci auditu využita při benchmarkingovém porovnání.
Další možnosti je stanovit si samostatně vlastní klíčové indikátory výkonnosti ve vztahu ke
klíčovým činnostem, které jednotliví zaměstnanci vykonávají. Měření a vyhodnocování je
základem pro změnu systému odměňování. Přínosem zavedení systému controllingu a reportingu jako podpůrného nástroje pro zvyšování efektivity a výkonnosti činností úřadu je
umožnění potřebného vyhodnocování činnosti úřadu ve vztahu k základním strategickým i
dílčím cílům.
Měření a vyhodnocování pak může být základem pro změnu systému odměňování. Přínosem zavedení systému controllingu a reportingu jako podpůrného nástroje pro zvyšování
efektivity a výkonnosti činností úřadu je umožnění potřebného vyhodnocování činnosti
úřadu ve vztahu k základním strategickým i dílčím cílům.

Systém controllingu by měl obsahovat následující základní komponenty:
ukazatele, analýzy a datová základna – základním prvkem systému controllingu je
definování sledovaných ukazatelů, identifikace vhodných analýz a identifikace datových zdrojů pro konstrukci těchto ukazatelů,
reporting – slouží k distribuci informací ve formě ukazatelů a vyhodnocení příjemcům. V oblasti reportingu je nutno definovat publikované informace, strukturu reportingu, periodicitu, příjemce reportingu,
motivační systém – nezbytnou součástí efektivního fungování systému controllingu
je provázání sledovaných ukazatelů do motivačního systému organizace.
Návrh koncepce reportingu předpokládá následující strukturu reportingu dle věcné povahy
informací a oblastí řízení:
reporting úkolů,
finanční reporting,
reporting výkonnosti,
případně reporting rizik.
Zpracovatel navrhuje následující měřitelné parametry pro sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti jednotlivých vykonávaných činností.
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Odbor právní
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Odbor finanční
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Odbor majetku města a útvar investic
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Odbor sociálních věcí a školství
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Stavební úřad a životní prostředí
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Útvar interního auditu
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Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
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ZPRÁVA Z PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ
Vyhodnocení výzkumu spokojenosti zaměstnanců bylo provedeno formou distribuce dotazníků zaměstnancům a navedení údajů z těchto dotazníků do předem připraveného souboru, který umožňuje graficky přehledné zpracování v návaznosti na sbírané údaje. Veškeré tyto údaje i grafické výstupy jsou součástí této zprávy.
Smyslem tohoto dotazníku bylo umožnit zaměstnancům anonymně vyjádřit názory
týkající se práce na odboru a ovlivnit tak oblasti jako jsou zlepšování procesů, organizace práce, pracovní podmínky a poskytované služby.
Zaměstnanci byli osloveni prostřednictvím dotazníku. Jedná se o vysoce efektivní
techniku, která umožňuje postihnout veliký počet osob v poměrně krátkém čase a
získat od nich potřebné informace. Všem zaměstnancům byla zaručena naprostá
anonymita.
Účelem šetření bylo rovněž vyvodit z jednotlivých hodnocení zobecnitelné závěry a
poskytnout zadavateli doporučení pro další zvyšování spokojenosti, motivace a
participace zaměstnanců.
Výzkum realizovaný v rámci odboru byl spíše než na hloubkové prozkoumání jedné
oblasti zaměřen na získání konkrétních informací z několika vzájemně na první pohled nesouvisejících oblastí s cílem poskytnout zadavateli odpovědi na řadu konkrétních otázek.
Výsledky průzkumu spokojenosti na pracovišti:
ukazují stávající stav postojů, osobních pocitů, motivaci pracovníků,
vyhodnocují jednotlivé aspekty pracovního prostředí, které mají dopad na výkon
jednotlivců, organizačních jednotek (útvarů, odborů i oddělení),
odrážejí atmosféru v daném pracovním prostředí,
předpovídají trendy v dané organizaci,
pomáhají vedoucím pracovníků uvědomit si aktuální vývoj v problematice řízení lidských zdrojů.
Dotazník se zaměřil na hodnocení základních oblastí strategického řízení, organizace práce, řízení lidských zdrojů, a dosahovaných výsledků:
Obecná spokojenost s obsahem práce
Oblast řízení
Vztahy na odboru (oddělení)
Komunikace v organizaci a vně organizace
Osobní perspektiva
Pracovní prostředí
Hodnocení pracovního výkonu
Hodnocení úřadu jako zaměstnavatele
Hlavní hodnoty organizace
Ke většině otázek měli vyplňující možnost uvést náměty na zlepšení a komentáře, jejichž
hlavní „poselství“ shrnujeme u každé otázky.

Hodnocení bylo prováděno dle následující stupnice, pokud nebylo uvedeno jinak:
1 – velmi spokojen (rozhodně souhlasím)
2 – spokojen (souhlasím)
3 – ani spokojen, ani nespokojen
4 – nespokojen (spíše nesouhlasím)
5 – velmi nespokojen (nesouhlasím)
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V případě hodnocení známkou 4 a 5 byli zaměstnanci vyzváni, aby vypsali důvod svého
hodnocení. Dále měli zaměstnanci možnost k jednotlivým otázkám dávat náměty na zlepšení. Smyslem tak bylo odhalení případných slabých míst a možností pro zlepšení.

Možné postoje ve skupině respondentů (zúčastnili se šetření):
Zkusím reagovat a dát náměty na zlepšení.
Někdo se zajímá o můj názor, odpovím.
Mám zájem o dění v organizaci a rád bych její fungování ovlivňoval k lepšímu.
Je to příležitost k tomu zlepšit spolupráci a vzájemnou komunikaci.
Mohu vyjádřit svou nespokojenost s konkrétními věcmi.
Mohu pochválit věci, které fungují.
Vedení to ode mne očekává, proto raději odpovím.
Možné postoje ve skupině těch, kteří se do šetření nezapojili:
Vždy se něco najde, vcelku vše funguje, tak proč to měnit.
Jsem se vším v podstatě spokojen(a).
Nemám čas.
Nemám pocit, že můj názor může cokoli ovlivnit nebo změnit, byla by to ztráta času.
Mám pochybnosti, že je vše anonymní.
Může to být použito proti nám.
Vše může zhoršit už tak napjaté vztahy.

Autentické vzkazy a náměty
Do zprávy nezařazujeme autentické vzkazy, připomínky a náměty, které jednotliví respondenti napsali. Na základě těchto připomínek jsme navrhli konkrétní aktivity, které by dle
našeho názoru měly být postupně zavedeny do praxe. Navrhovaná opatření mají za cíl
zlepšovat a rozvíjet vztahy v organizaci, systém komunikace a řízení.

Děkujeme všem respondentům za čas, zájem, otevřenost, postřehy a náměty, které popsali
v otevřených otázkách dotazníku.
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Vyhodnocení
Poměry odpovědí a stupňů celkem

Přes 60 % z celkového počtu hodnocení se pohybuje na stupni 1 a 2, přes 25 % odpovědí
nalezneme ve stupni 3 (každá čtvrtá odpověď) a téměř 10 % známek od respondentů bylo
na stupni 4 a 5.
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Návratnost dotazníků
Počet respondentů, kteří odevzdali dotazník, celkem: 61

Výsledky za oblasti celkem
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Výsledky za oblasti celkem – průměrné známky

Celkově je hodnocení oblastí poměrně vyrovnané. Na druhou stanu žádná z oblastí není
hodnocena pod úrovní 2,0. Nejlépe jsou hodnoceny oblast Osobní perspektiva a Pracovní
prostředí (známky 2,08 a 2,11). Hůře pak vychází Hodnocení pracovního výkonu, celkové
Hodnocení zaměstnavatele a Hlavní hodnoty (známky 2,41 a 2,72).

Výsledky za oblasti celkem – procentuální hodnoty
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Obecná spokojenost s obsahem práce
Obecná spokojenost s obsahem práce – průměrné známky

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 1 až 3:
Nastavit strategie a cíle, dlouhodobé strategické dokumenty.
Vypracovat strategický plán rozvoje města.
Zlepšit komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými, i jednotlivými odbory.
Stanovit na pracovních pozicích rozsah práce, postup a cíl.
Aktualizovat pracovní náplně.
Řešit systémově rozdělení agend mezi jednotlivé zaměstnance.
Definovat jasně pracovní postupy.
Vytvořit systém odměňování za inovace, které organizaci posunou směrem k modernějšímu, funkčnějšímu a lidsky přívětivějšímu úřadu.
Zamyslet se nad tím, jak úřad vnímá občan, s jakými překážkami se tu potkává a jak
je lze odstranit.
Více využívat moderní technologie.

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 4 až 6:
Zvážit možnost i občasné práce z domova - home office.
Zvážit posunutí pružné pracovní doby do 18.00.
Před vánočními svátky otevřít pouze do 11:00 (v případě PO a ST do 14:00, max.
15:00).
Více zohlednit rozsah práce jednotlivého zaměstnance (několik rozsáhlých, různorodých a odborných zaměření).
Propojit narůstající rozsah práce a finanční ohodnocení.
Sjednotit vystavování faktur pod jeden odbor (FO).
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Obecná spokojenost s obsahem práce – procentuální hodnoty

Otázka 7: Důvody zaměstnanců, proč pracují v organizaci (na úřadě)

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázky 7:
Bez komentářů.
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Oblast řízení
Oblast řízení – průměrné známky

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 8 až 10:
Řešit v samosprávě upadající služby občanům (restaurační zařízení, opravny, obchody).
Pozvednout úroveň středu města a nalákat tak nové občany.
Instalovat na úřadu vyvolávací systém pro klienty.
Více úsměvu a osobní angažovanosti.
Dořešit bezbariérovost úřadu.
Zamezit trendu zvyšovat úkoly při souběhu snižování počtu úředníků.
Pro občany je nutné zlepšit kvalitu služeb - např. upravit zastupování jednotlivých
kanceláří, upravit úřední hodiny, zlepšit znalost jednotlivých pracovníků o celkovém
rozsahu práce jednotlivých odborů - podat jednotnou informaci, kde co vyřídit.
Zvážit prodloužení úřední doby v úterý a čtvrtek do 15 hodin.
Sjednotit informace, co kde, který odbor zpracovává. Aby občané nebyli posíláni z
budovy do budovy.
Vytvořit aplikaci či systém, kde by mohli lidé úředníky a úřednice hodnotit za jejich
přístup při vyřizování jejich záležitostí.

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 11 a 12:
Zlepšit komunikaci, pokud lidé oficiálně vyjádří spokojenost s mou prací, měl by vedoucí dokázat pochválit a také to prezentovat u vedení.
U vedoucích pracovníků chybí vzdělání z oblasti psychologie. Zejména u starších
veoducích.
Není žádná zpětná vazba. Jednotlivé úkoly jsou přidělovány, aniž by bylo zhodnoceno, jestli je daný úkol blízký pracovně jednotlivému zaměstnanci.
Někdy by mohl vedoucí odboru i pochválit, což se nyní neděje.
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Při rozhodování v orgánech obce je často přijato zamítavé usnesení s tím, že není
zdůvodněno. Občan není informován o důvodu zamítnutí své žádosti.
Odměny za vykonanou práci jsou každý měsíc stejné, nezáleží na tom, zda udělám
práci navíc.

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 13 až 16:
Řešit zastupitelnost na některých pracovních pozicích.
Více přitvrdit v řízení organizace - zastat se odborů a pracovníků, kteří dělají věci
správně, nedávat prostor zbytečným komplikátorům. Zejména těm starším.
Nezatěžovat referenty zbytečně zdlouhavými procesy.
Chybí jasné a rychlé rozhodnutí. O řešení se stále diskutuje, ale nerozhodne.
Řada funkcí nemá žádnou zastupitelnost. Navýšení zaměstnanců potřebné odbornosti.
Neplatí na každého stejný metr, nejsou stejné podmínky pro všechny.
Neřeší se důležité věci, nedrží se slovo, dnes je to tak a zítra jinak.
Dořešit otevírací dobu na pokladně během poledne.
Natavit motivační systém k inovacím, které by prospěly občanům či úřadu.
Nebát se rozhodnutí, která by mohla vyvolat negativní reakce u starších vedoucích.
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Oblast řízení – procentuální hodnoty
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Vztahy v organizaci
Vztahy v organizaci – průměrné známky

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 17 až 20:
Zlepšit komunikaci a pomoc mezi odbory.
Změnit nastavení na úřadu, kdy si každý odbor myslí, že je pro úřad ten nejdůležitější.
V některých oblastech nefunguje spolupráce mezi odbory. Problém vidím v konkrétních lidech, kteří místo hledání řešení spíše poukazují na chyby ostatních.
Fakturace by měla být prováděna centrálně na finančním odboru na základě podkladů.
Všechny smlouvy by měly být vyhotovovány právním odborem.
Napjaté vztahy u některých vedoucích by se měly řešit rázně, nikoli mlčením.
Nevymýšlet argumenty, proč něco nejde, ale vymyslet, jak by to mohlo jít. Zejména
na finančním odboru.
Zejména starší vedoucí by se měli lépe přizpůsobovat změnám a lépe komunikovat.
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Vztahy v organizaci – procentuální hodnoty

Otázka 21: Vnímání atmosféry na odboru

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázky 21:
Bez komentářů.
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Komunikace v organizaci a vně organizace
Komunikace v organizaci a vně organizace – průměrné známky

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 22 až 25:
Jasné a ucelené informace od nadřízeného.
Řešit komunikaci – některé věci se dějí pouze přes vedoucí, nejlépe písemně.
To co se dříve vyřídilo za 5 minut osobně nebo telefonicky mezi vedoucími, je nyní
projednáváno na poradách hodiny.
Jednotný systém pro předávání informací.
Lepší komunikace mez odbory, neházet zodpovědnost na druhé na jiném odboru,
neschovávat se za druhé a řešit svou práci zodpovědně.
Zefektivnit a strukturovat porady.
Zlepšit přístup k vzájemné spolupráci u odborů finančního a právního.

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázky 26:
Úřad by měl více informovat občany o prováděných činnostech, ať už jsou to investiční akce, výsadby a úpravy zeleně či kulturní akce.
Více aktivních podnětů od jiných odborů pro odbor vnitřní správy - informace o jejich práci a činnostech s cílem prezentace města.
Pokračovat v pozitivním duchu informování na Facebooku.
Zpracovat a uvést v život systém komunikace úřadu s novináři (větší zapojení vedoucích odborů či jednotlivých úředníků).
Další zatraktivnění Jirkovských novin.
Gamifikace části webových stránek, případně samostatná zábavně - informační
mobilní aplikace pro Jirkováky.
Zvážit vytvoření samostatného útvaru komunikace v rámci některého z odborů nebo alespoň kapitoly v rozpočtu.
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Komunikace v organizaci a vně organizace – procentuální hodnoty

Osobní perspektiva
Osobní perspektiva – průměrné známky
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Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 27 a 28:
Zaměřit zejména na školení, která jsou spojená s praxí, jen teoretické školení nestačí.
Zaměstnanci by měli být hodnocení podle náplně a náročnosti práce a ne podle tabulek.
Vyhodnotit efektivnost e-learningových kurzů.
Při velkém rozsahu práce není pro sebevzdělání dostatečný čas, někdy zbývá pouze
v rámci osobního času.
Mít možnost vzdělávání v cizích jazycích.
Sladit realitu a definovanou odpovědnost v oblasti komunikace s médii – pozice tiskového mluvčího.
Vytvoření samostatného útvaru (oddělení) komunikace (+ cestovní ruch, propagace) případně kapitoly v rozpočtu, které by dávaly větší svobodu rozvinout strategie
lepší a modernější komunikace s občany.
Zvážit realizaci kurzů typu zdravý životní styl, asertivita, jednání s problémovými
klienty aj. si prohloubit své znalosti.

Osobní perspektiva – procentuální hodnoty
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Pracovní prostředí
Pracovní prostředí – průměrné známky

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 29 a 30:
Opravy prasklin v kanceláři.
Z časových důvodů by mohli být umístěny v každé kanceláři malé tiskárny se skenerem.
Lepší osvětlení v kancelářích.
Zlepšit stav vstupové chodby, který je víc než zoufalý.
Častěji umýt okna a vymalovat.
Zvážit možnosti, jak řešit to, že zejména pro starší klienti je přístup do vyšších pater
náročný.
Vytvořit kuchyňku nebo místnost na oběd.
Řešit stísněný prostor v kanceláři.
Obnovit počítače, kopírky, tiskárny, telefony.
Programové vybavení není nejlépe zvoleno. Špatná vazba společností pro jednotlivé programy.
Chybí jednací místnost pro odbor. Přijdou-li klienti za jedním pracovníkem, jednání
ruší druhého pracovníka. Zvážit možnosti přesunu do větších prostor.
Chybí místnost (kuchyně) pro samostatné využívání ledničky, mikrovlnné trouby
apod. Vše je součástí kanceláře.
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Pracovní prostředí – procentuální hodnoty

Hodnocení pracovního výkonu
Hodnocení pracovního výkonu – průměrné známky
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Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 31 až 33:
Vytipovat možnosti finanční motivace pro zaměstnance.
Navýšit hodnotu stravenek.
Zavést více dnů indispozičního volna.
Nastavit systém odměňování na všech úrovních organizace – mimo jiné návaznost
osobního hodnocení na výkon.
Změnit systém vyplácení ročních odměn.
Zavést home office - 1 den v měsíci.
Pořídit barely s pitnou vodou.
Změnit systém, kdy si zaměstnanci musí sami napsat mimořádné úkoly, které během roku udělali, aby dostali koncem roku mimořádné odměny.
Umožnit mimořádné odměny vyplácet hned po mimořádném úkolu.
Respektovat více návrh odměn od nadřízeného.
Osobní ohodnocení je pořád na stejné výši, rozděleno je mezi referenty a s jeho výší
se nijak nemanipuluje, ať děláte svou práci zodpovědně a dobře nebo ne.
Zavést systém pro přiznávání osobního ohodnocení.

Hodnocení pracovního výkonu – procentuální hodnoty

strana 114 (celkem 134)

Otázka 34: Provádění motivačně hodnotících rozhovorů

Jak často? Jaké máte návrhy na zlepšení současného stavu u otázky 34? Rozepište, prosím.
Odlehčit v práci personalistovi, aby měl čas na skutečnou personalistiku.
Více vzdělání v psychologii pro vedoucí pracovníky. Hlavně ty starší.
Nastavit systém zpětné vazby mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky.
Vyčlenit (vytipovat) v rámci úřadu jednoho „psychologicky zdatného“ člověka (pokud možno nezávislého na většině odborů), který by vedl motivační pohovory se
všemi zaměstnanci.
Zavést motivační systém pro odměňování.
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Hodnocení organizace jako zaměstnavatele
Hodnocení organizace jako zaměstnavatele – průměrné známky

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 35 a 36: CO SE VÁM LÍBÍ, CO VÁM
VADÍ?
Více podpory zaměstnancům od vedení města vůči klientům.
Řešit vysoký průměrný věk zaměstnanců úřadu. Hlavně na vedoucích pozicích.
Řešit nízké finanční ohodnocení.
Chybí osobní rozvojové plány.
Zvážit zajištění supervize.
Zjišťovat spokojenost zaměstnanců.
Řešit vydávání nezabezpečených výplatních pásek na pokladně.
Navýšit měsíční fond ve výši 100,-Kč/měsíc na občerstvení pro návštěvy.
Zlepšit programy - pomalé, nefungují, ztěžují práci (např. VERA, DOCHÁZKA)
Některé pracovní úkony (vystavování faktur, tvorba smluv) by měly probíhat na
odborech, které jsou k tomu kompetentní.
Řešit široký rozsah některých náplní práce bez potřebného vzdělání zaměstnance.
Podřízení by měli vedoucího respektovat, ne se ho obávat. Hlavně u starších vedoucích.
Rizikem je vysoký průměrný věk, hlavně na vedoucích pozicích.

strana 116 (celkem 134)

Hodnocení organizace jako zaměstnavatele – procentuální hodnoty

Otázka 37: Úvahy o změně zaměstnání v poslední době
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Případné důvody úvah o změně zaměstnání?
Nemožnost něco změnit jako referent, i když řeknu, co mi vadí, nic se s tím nedělá.
Nemožnost kariérního růstu, žádná motivace, neřešení podstatných problémů.
Atmosféra na odboru a vztahy na odboru.
Nízké platové ohodnocení a nemožnost jeho ovlivnění.
Zefektivnění práce či mimořádné pracovní aktivity nemají vliv na výši platu.
Více práce než lze zvládnout, z toho plynoucí stres.

Otázka 38: Doporučení úřadu (města) jako možného zaměstnavatele jiným lidem

Případné důvody nedoporučení úřadu?
Kvalifikační předpoklady.
Zkostnatělé prostředí i myšlení lidí. Cokoli udělat jinak, nově, je velmi obtížné, až
nemožné. Je to nemotivující a ubíjející prostředí. Dříve či později je veškerý potenciál (chuť vytvářet a řešit) v lidech zadupán.
Na pracovních pozicích méně kvalifikovaných mají dnes pracovníci daleko více peněz.
Znalostí se musí umět hodně, ale bez ocenění.
Velice náročné na psychiku, velký pocit odpovědnosti, malé zastání.
Limitované možnosti profesního a finančního růstu.
Příchozí zvenčí se nemusí vždy vyrovnat se specifickým klimatem a vztahy na úřadě, leckdy trvajícími desítky let.
Nízké finanční ohodnocení.
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Hlavní hodnoty organizace
Hlavní hodnoty organizace – průměrné známky

Návrhy na zlepšení současného stavu u otázek 39 a 40:
Vykonávanou práci nebrat jako samozřejmost, dokázat pochválit nebo povzbudit.
Chybí týmová spolupráce, hlavně finanční a právní odbor.
Málo žen ve vedoucích pozicích, celkově podceňovaná práce žen v organizaci.
Stále víc a víc chybí respekt k práci kolegů mezi jednotlivými odbory.
Leckdy se z drobné chyby (překlepu) dělá veliká aféra.
Umožnit zaměstnancům anonymně vyjádřit jejich problémy a hlavně je řešit.
Zpřístupnění důležitých informací v rámci úřadu. Objektivně informovat zaměstnance o podstatných záležitostech úřadu.
Vytvořit místo na úřadě, kde by byla schránka pro vhazování podnětů od zaměstnanců, kteří by touto cestou mohli podávat své návrhy, náměty na řešení některých
situací, svěřit se se svými problémy vůči úřadu či vůči stranám zvenčí.
Vedení úřadu by mělo naslouchat více svým zaměstnancům a ne věřit jen vedoucím
pracovníkům či stranám zvenčí.
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Hlavní hodnoty organizace – procentuální hodnoty

Další otázky
41. Jak vnímáte městský úřad v kontextu celospolečenského významu?
Z pohledu zaměstnance převažuje pozitivní náhled. Úřad se snaží obyvatelům pomoci v životních situacích či se snaží zlepšovat prostředí, ve kterém žijí.
Celospolečenský význam úřadu malého města je zanedbatelný. Na úředníky obecně
je však veřejností nahlíženo spíše negativně.
Velmi kladně.
U přenesené působnosti úřad vnímán veřejností negativně.
Úřad je občanům otevřený. I když máme pružnou dobu, po uzavření budovy mohou
občané po telefonické domluvě s referentem přijít i mimo úřední hodiny.
Úřad je brán pouze pro vyřízení potřebných postupů.
Nepostradatelný.
Ze své pozice jako dobrého zaměstnavatele. Vnímám negativní pohled lidí zvenku
na práci „úředníka“.
Je to práce s lidmi a pro lidi, úřad se má snažit zlepšit služby a prostředí ve městě.
Jako významnou instituci, která má blízko ke svým občanům.
Zajišťuje služby pro veřejnost v rámci veřejné správy.
Jako důležitou a užitečnou organizaci plnou odborníků, která zajišťuje chod města.

42. Pokud byste měl(a) možnost i pravomoc cokoli změnit, co by to bylo?
Přístup k zaměstnancům jako jednotlivcům.
Systém motivace, hodnocení a odměňování.
Systém vzdělávání.
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Vytyčení jasných pravomocí mezi odbory, komunikace mezi odbory, a s tím souvisejí motivace k vyřešení úkolu.
Řízení adaptace nových pracovníků.
Chuť zapojovat se, snaha vytvářet a řešit byla zadupána. Být neaktivní je zde výhodou a obranou zároveň.
Zavedení vydávání hlavně občanských průkazů, popř. cestovních pasů.
Odchod starších vedoucích.
Řešit vysoký průměrný věk a postupnou „obnovu“ pracujících důchodců, hlavně na
vedoucích pozicích.
Systém vzdělávání a odměňování.
Fakturaci by měl provádět finanční odbor jednotně a ne každý odbor samostatně.
Předávání výplatních pásek přes pokladnu bez obálky u okénka.
Vedoucí OVSVV má „na svých bedrech“ více činností a s tím spojených úkolů, povinností a odpovědnosti, než jiní vedoucí odboru.
Respekt a spolupráce u vedoucího finančního odboru – ne pomluvy a urážky.
Reorganizace odborů a změna náplně práce jednotlivých zaměstnanců.
Zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci a dále mezi úřadem a občany.
Uvažovat o zavedení otevřených anket pro občany v oblasti rozvoje, služeb a fungování města jako takového.
Zvýšit počet kulturních a sportovních akcí.
Posoudit vytíženost a přínos zaměstnanců a podle toho nastavit odměňování.
Čerpání sociálního fondu.
Finanční ohodnocení zaměstnanců, motivace zaměstnanců.
Měla by se zlepšit komunikace a spolupráce mezi odbory.
Příslušné odbory by se měly důležité informace dozvídat včas.
Nastavit jasně, kdo a k jakým činnostem může posílat interní sdělení např. změny
rozpočtu, tvorby rozpočtu apod. Nepatří do náplně vedoucího finančního odboru.
Lepší fungování systému Vera.

43. Je ještě něco, o čem jsme se nezmínili, a Vy byste se k tomu rád(a) vyjádřil(a)?
Lepší spolupráce IT pracovníků a redakcí JN.
Výplatní pásky aby byly zalepené.
Neexistuje jeden zodpovědný fakturant tak, jak to je jinde běžné.
Výplatní pásky jsou vydávány v běžném provozu u okénka v pokladně, může nahlížet kdokoli, kdo jde okolo.
Nelíbí se mi neanonymní předávání výplatních pásek
Tvorba smluv by měla zcela náležet právnímu odboru.
Důstojnější předávání výplatních pásek, alespoň v obálce a ne, že se posílají po kolegovi.
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Známky za celkovou spokojenost, oblasti a jednotlivé otázky
Celkové hodnocení oblastí a jednotlivých otázek za celou organizaci
Celková známka spokojenosti

2,26

Obecná spokojenost s obsahem práce

2,06

1. Jasné určení cílů týkajících se pracovního výkonu (jasně stanoveny úkoly a cíle)

1,97

2. Možnosti ovlivňovat svou práci
3. Možnosti ovlivňovat strategii a cíle organizace a možnosti plánovat věci do budoucna

2,32

4. Míra zodpovědnosti, která se váže k pracovním úkolům
5. Jasnost a srozumitelnost pracovní náplně (obsahuje činnosti, které pracovník
zajišťuje)

2,17

2,81

1,78

6. Nastavení pracovní doby

1,40

Oblast řízení
8. Kvalita služeb, které jsou poskytovány občanům (kteří přicházejí na úřad s vyřízením své záležitosti)

2,34

9. Kvalita služeb, které zvyšují úroveň života ve městě

2,66

10. Kvalita služeb, které úřad poskytuje uvolněným i neuvolněným zastupitelům

2,34

11. Podpora a povzbuzení od nadřízené(ho) / vedoucí(ho)

2,36

12. Zpětná vazba na základě vykonané práce

2,56

13. Běžná organizace práce na odboru

1,90

2,39

14. Celkové řízení odboru

1,91

15. Celkové řízení úřadu

2,75

16. Zastupitelnost zaměstnanců

2,24

Vztahy v organizaci

2,12

17. Spolupráce a atmosféra na odboru

1,73

18. Spolupráce a atmosféra na úřadě (mezi odbory)

2,82

19. Pracovní morálka na odboru

1,66

20. Pracovní morálka na úřadě

2,26

Komunikace v organizaci a vně organizace

2,37

22. Komunikace, otevřenost a předávání informací na odboru

2,03

23. Komunikace, otevřenost a předávání informací na úřadě (mezi odbory)
24. Komunikace, otevřenost a předávání informací od vedení úřadu k jednotlivým
odborům

2,83

25. Náplň, obsah, četnost pracovních porad

2,18

26. Prezentace úřadu (města) navenek (prezentuje dostatečně svou činnost)

2,16

Osobní perspektiva

2,05

27. Poskytované možnosti vzdělávání, výcviku a rozvoje

2,08

28. Využití kvalifikace, pracovního potenciálu

2,02

Pracovní prostředí

2,15

29. Stav pracovního prostředí

2,03

30. Stav technického vybavení pracoviště

2,27

Hodnocení pracovního výkonu

2,44

31. Spokojenost s platem s ohledem na vykonávanou práci

2,45

32. Systém odměňování (finanční motivace)

3,05
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2,61

33. Ostatní výhody (nefinanční motivace – stravenky, pružná pracovní doba, sociální fond)

1,82

Hodnocení zaměstnavatele

2,26

35. Celková spokojenost s úřadem (městem) jako zaměstnavatelem

2,13

36. Péče o zaměstnance a zájem o jejich spokojenost

2,39

Hlavní hodnoty organizace

2,54

39. Respektování člověka a jeho schopností

2,52

40. Respektování spolupráce a otevřenosti /průhlednosti

2,56

Využití příležitostí z dotazníku
Vzhledem k námětům a návrhům na zlepšení od respondentů a jejich kombinaci s hodnotami známek u jednotlivých otázek doporučujeme zaměřit se na následující oblasti:
Možnosti ovlivňovat svou práci
Proč mají zaměstnanci pocit, že nemohou svou práci ovlivnit? Nakolik mohou o záležitostech rozhodovat vedoucí pracovníci? Důvěřujeme svým zaměstnancům? Jak
se naše důvěra projevuje v praxi? Anebo jim nedůvěřujeme? Jaký to může mít vliv
na atmosféru a výkon pracovníků? Umíme a chceme delegovat úkoly, cíle, činnosti?
Možnosti ovlivňovat strategii a cíle a možnosti plánovat věci do budoucna
Máme nastavený strategický plán? Na jak dlouhé období? Obsahuje všechno podstatné? Jak monitorujeme a vyhodnocujeme jeho naplňování? Kdo za plnění aktivit
plánu nese odpovědnost? Opravdu zapojujeme všechny klíčové spolupracovníky do
dlouhodobého plánování? Jak seznamujeme se strategií další zaměstnance? Můžeme v procesu strategického plánování něco zlepšit?
Celkové řízení
Co doopravdy vnímají zaměstnanci v řízení jako možnost pro zlepšení? Jsou to zadávání úkolů nebo jejich kontrola? Nebo jsou to motivace, komunikace, hodnocení?
Nebo integrita, leadership, větší „tah na branku“? Jednoznačnost směřování organizace? Umíme se rozhodnout?
Zastupitelnost zaměstnanců
Máme možnosti, jak zastupitelnost řešit? Mohli by sami zaměstnanci sdělit svůj názor, jak situaci řešit? Bude nutné řešit případným personálním posílením nebo to
dokážeme jinak?
Pracovní morálka
Proč vnímají zaměstnanci pracovní morálku takto? Mají k tomu nějaký relevantní
důvod? Vědí, co opravdu dělají a mají na starosti kolegové z jiných pracovišť? Nebo
díky nedostatku informovanosti mají pocit, že se jinde pracuje méně? Dokáží si navzájem vycházet zaměstnanci vstříc? Spolupracují jako tým? Dokážeme vyhodnotit
pracovní vytížení jednotlivých zaměstnanců? Máme nastaveny nějaké klíčové indikátory výkonnosti? Víme už teď, že máme někde rezervy? Jak je můžeme odstranit?
Zpětná vazba na základě vykonané práce
Umíme ocenit práci svých zaměstnanců? Jak často chválíme? A jak často kritizujeme? Chválíme individuálně nebo přede všemi? Vytýkáme mezi „čtyřma očima“? A
jak dlouho po události, která stojí za pochvalu/kritiku? Kdy naposledy jsme se svými
zaměstnanci mluvili formálně v rámci motivačních rozhovorů a kdy neformálně? Jak
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pracujeme s výstupy z rozhovorů? Máme přehled o tom, co jednotliví zaměstnanci
dělají? Měli bychom jej mít? Kdy naposledy jsme byli přímo „v provozu“?
Spolupráce
Co konkrétně lze ve spolupráci a atmosféře ještě zlepšovat? Je to vzájemná důvěra? Jak ji můžeme zlepšit? Je to větší dialog, na který se máme zaměřit? Umíme
vtáhnout zaměstnance do „hry“? Jsme orientovaní spíše na plnění úkolů nebo na
potřeby jednotlivců či celých týmů? Nakolik umíme tyto tři věci vyvažovat?
Komunikace - tok informací od vedení úřadu k jednotlivým odborům
Co může v oblasti komunikace a předávání informací fungovat lépe? Jak máme nastavený systém porad, kontrolu úkolů? Mají zaměstnanci všechny informace, které
potřebují? Víme, jaké informace opravdu potřebují, nebo si myslíme, že to víme sami? Máme radši monolog nebo dialog, když hovoříme se zaměstnanci? Jak probíhá
zadávání úkolů i jejich kontrola? Víme přesně, kdo za co nese odpovědnost a kdo je
„garantem“ k jednotlivým činnostem zaměstnanců? Jak moc funguje tok informací
mezi ZM, RM, vedením úřadu a zaměstnanci? Jsou v tomto nastaveny jasné odpovědnosti a postupy?
Porady
Jaký typ porady upřednostňujeme? Jsou porady skutečně efektivní? Jsou i o dialogu a hledání společného řešení nebo diskuzi příliš nepřipouštíme? Jsou výstupy
z porad jasné a srozumitelné všem? Má porada předem daný program? Dokážeme
do diskuze vtáhnout všechny účastníky? Týkají se porady všech nebo jen několika
účastníků?
Stav technického vybavení
Co vadí zaměstnancům nejvíc? Je v našich možnostech s tím něco udělat? Můžeme
udělat nějaká drobná vylepšení? Kolik nás může stát? A pokud s tím nic dělat nemůžeme, jak to nejlépe vysvětlit zaměstnancům?
Mzda s ohledem na práci, kterou zaměstnanci vykonávají
Lze toto vůbec změnit? Je to v našich silách? Jak jinak než penězi sdělit zaměstnancům, že si jejich práce vážíme? Můžeme vymyslet nějaký jiný zdroj příjmů, který
by umožnil vyplácet zaměstnancům vyšší mzdy?
Systém odměňování
Máme nastavený systém odměňování – jasná kritéria bez ohledu na to, kolik peněz
na odměny máme aktuálně k dispozici? Vědí zaměstnanci, pokud dostanou odměnu, za co ji mají? Jak jim to sdělujeme? Jsou odměny opravdu individuálně diferencované? Opravdu monitorujeme u každého zaměstnance, co se povedlo a co už
moc ne za celé období, kterého se odměna týká?
Ostatní výhody poskytované zaměstnavatelem
Máme k dispozici benefity pro své zaměstnance? Využíváme je efektivně? A pokud
ne, co můžeme změnit? Můžeme zavést i jiné benefity? Za jakých podmínek? Co nás
to může stát? Co třeba pochvala?

Hlavní hodnoty
Jaké hodnoty jsou pro nás v práci důležité? A jak jsou důležité pro naše zaměstnance? Jednáme podle nich? Děláme to, co říkáme? Jak zapadají do kultury organizace veřejné správy? Jsou naše deklarované i reálné hodnoty v souladu s organizací
veřejné správy? Dodržujeme hodnoty jako, zájem, respekt, důvěra, otevřenost?
Umíme být nejen vedoucími, ale i skutečnými leadery?
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Celkové hodnocení jednotlivých otázek za celou organizaci graficky
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DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z AUDITU A POUŽITÝCH METOD
Doporučení týkající se jednotlivých odborů
Odbor právní
V přestupkové agendě doporučujeme zvážit do budoucna zrušení přestupkové
komise (po zapracování nového pracovníka).
Ve vazbě na aktuální personální obsazení navrhujeme zvážit možnost outsourcingu
právních služeb a vyčíslit a porovnat náklady i přínosy stávajícího systému a outsourcingu (kolik stojí úřad zaměstnanec na pozici právníka a kolik by stálo externí
právní poradenství). V případě dohody lze za jasně a konkrétně nastavených pravidel spolupráce využít stávajícího vedoucího právního odboru jako externího poradce.
Doporučujeme zvážit možnost sloučení právního odboru s odborem finančním. Důvody pro sloučení právě s finančním odborem jsou následující:
o počet podřízených na odboru právním je v porovnání s jinými odbory výrazně menší, sloučením by se počty alespoň částečně vyrovnaly,
o došlo by k finanční úspoře cca 600-700 tis. Kč z důvodu úspory jedné manažerské pozice,
o došlo by ke sloučení agendy vymáhání pohledávek na jeden odbor, což může výrazně pomoci při efektivnějším vymáhání,
o některé odbory nemají z důvodu zajišťovaných agend s právní a přestupkovou oblastí příliš společného (odbor sociálních věcí a školství, odbor stavební úřad a životní prostředí),
o k některým odborům právní a přestupková agenda sloučit nejde
z legislativních důvodů (útvar interního auditu musí mít samostatné postavení v rámci struktury MěÚ),
o některé odbory mají již nyní výrazně více podřízených, než je průměr za
úřad (odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti),
o a u některých vedoucích nevidí zpracovatelé zprávy dostatečný manažerský
potenciál systémově uchopit a zvládnout tuto změnu (odbor majetku města
a útvar investic),
o právě u vedoucího finančního odboru jsou zpracovatelé zprávy přesvědčeni,
že je schopen manažersky i kapacitně zvládnout přesun přestupkové a
právní agendy (včetně nastavení procesů v rámci svého odboru i zajištění
potřebného vzdělávání),
o v neposlední řadě pro vedoucího finančního odboru svědčí i skutečnost, že
má časovou kapacitu tuto změnu zvládnout vzhledem k rozložení činností a
povinností, které při monitorování náplně práce jednotlivých pracovníků
uvedl u své pracovní pozice.

Odbor finanční
Ve vazbě na aktuální personální obsazení některých pozic a knowledge managementu (předávání znalostí v trámci úřadu) navrhujeme začít postupně řešit
obnovu některých zaměstnanců.
V rámci přípravy rozpočtu i jeho kontroly pracovat více s dostupnými SW nástroji.
Stávající systém tabulkové práce v excelu je neefektivní.
Agenda zpracování mezd + PAM vychází v přepočtu celkového počtu úkonů na minuty (výsledek cca 46 minut na 1 mzdu) personálně naddimenzovaná (výsledek cca
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46 minut na 1 mzdu). Dle interní databáze zpracovatele auditu (zpracované na základě předchozích zakázek) i po konzultaci s externími konzultanty (vedoucí jiných
úřadů a mzdoví účetní) je potenciální úspora cca 0,33-0,5 úvazku.
Doporučujeme zaměřit se na dlouhodobé sledování efektivity v agendě vymáhání
pohledávek ve vztahu k počtu úkonů a vykázaným úvazkům (1,5 úvazku celkem).
Dále doporučujeme zvážit za účasti externí podpory pracovníků VERA možnost
převedení na odbor finanční činnosti související s vystavováním faktur z odboru
MMaÚI, který v současné době vystavuje tyto faktury:
o nájem za objekty, které nejsou ve správě městské majetkové
o nájem za pronájmy u plátců DPH – pozemků a honitby
o dvojité odtahy
o pronájem movitého a nemovitého majetku DPCHJ
o správa parkovacích míst
Doporučujeme zvážit možnost sloučení právního odboru s odborem finančním. Důvody pro sloučení právě s finančním odborem jsou následující:
o počet podřízených na odboru právním je v porovnání s jinými odbory výrazně menší, sloučením by se počty alespoň částečně vyrovnaly,
o došlo by k finanční úspoře cca 600-700 tis. Kč z důvodu úspory jedné manažerské pozice,
o došlo by ke sloučení agendy vymáhání pohledávek na jeden odbor, což může výrazně pomoci při efektivnějším vymáhání,
o některé odbory nemají z důvodu zajišťovaných agend s právní a přestupkovou oblastí příliš společného (odbor sociálních věcí a školství, odbor stavební úřad a životní prostředí),
o k některým odborům právní a přestupková agenda sloučit nejde
z legislativních důvodů (útvar interního auditu musí mít samostatné postavení v rámci struktury MěÚ),
o některé odbory mají již nyní výrazně více podřízených, než je průměr za
úřad (odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti),
o a u některých vedoucích nevidí zpracovatelé zprávy dostatečný manažerský
potenciál systémově uchopit a zvládnout tuto změnu (odbor majetku města
a útvar investic),
o právě u vedoucího finančního odboru jsou zpracovatelé zprávy přesvědčeni,
že je schopen manažersky i kapacitně zvládnout přesun přestupkové a
právní agendy (včetně nastavení procesů v rámci svého odboru i zajištění
potřebného vzdělávání),
o v neposlední řadě pro vedoucího finančního odboru svědčí i skutečnost, že
má časovou kapacitu tuto změnu zvládnout vzhledem k rozložení činností a
povinností, které při monitorování náplně práce jednotlivých pracovníků
uvedl u své pracovní pozice.

Odbor majetku města a útvar investic
Doporučujeme nastavit vedoucím odboru jasná a měřitelná kritéria pro vyhodnocování efektivity práce a vytíženosti jednotlivých pracovníků a tato kritéria pravidelně
sledovat a evaluovat. Ideálně pak doporučujeme benchmarking s jinými úřady
(zejména v oblasti investic, správy pozemků). Například v agendě investičních akcí
je:
o počet realizovaných akcí v daném kalendářním roce na 1 pracovníka srovnatelný s průměrem jiných úřadů
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finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v
tis. Kč na pracovníka je vyšší o cca 50 %
o počet projektových příprav investic v daném kalendářním roce na pracovníka je v porovnání s jinými úřady vyšší o cca 60 %
Dále doporučujeme zvážit za účasti externí podpory pracovníků VERA možnost
převedení na odbor finanční činnosti související s vystavováním faktur z odboru
MMaÚI, který v současné době vystavuje tyto faktury:
o nájem za objekty, které nejsou ve správě městské majetkové
o nájem za pronájmy u plátců DPH – pozemků a honitby
o dvojité odtahy
o pronájem movitého a nemovitého majetku DPCHJ
o správa parkovacích míst
o

Odbor sociálních věcí a školství
Doporučujeme ponechat tak, jak je. Pokud jde o počet zaměstnanců na odboru, navrhujeme ponechat stávající úvazky, tj. ani nesnižovat, ani nenavyšovat.

Stavební úřad a životní prostředí
Na odboru stavebního úřadu a územního plánování doporučujeme přijetí dalšího
pracovníka na agendu stavebního úřadu (viz výsledky BMK).
Dále doporučujeme věnovat ze strany vedoucího odboru více času úseku silničního
správního úřadu a úseku životního prostředí pro plynulejší začlenění zaměstnanců
do struktury odboru.

Útvar interního auditu
Útvar interního auditu doporučujeme ponechat tak, jak je. Organizační zařazení vyplývá ze zákona o finanční kontrole. Pokud jde o počet zaměstnanců na oddělení,
navrhujeme ponechat 2 úvazky, tj. ani nesnižovat, ani nenavyšovat.
V rámci práce s manažerským potenciálem doporučují zpracovatelé zprávy využít
potenciál paní Kalové při zavádění dobrých praxí do struktury úřadu.

Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
V rámci agend Czech POINT a Matriky se jeví potenciální úspora 1 úvazku – stávající
výkonnost dle benchmarkingového porovnání je v agendě Czech POINT na hodnotě
cca 40 % a v agendě Matriky na cca 60 % ve srovnání s jinými úřady. V agendě Matrika tvoří většinu úkonů činnosti spojené se svatebními obřady a vidimace a legalizace, ostatní úkony jsou silně pod úrovní jiných srovnatelných úřadů.
Doporučujeme převést z pracovní náplně paní Němečkové agendu kontroly služebních vozidel (evidence jízd, PHM, objednávání CCS karet, sledování technických
kontrol) do pracovní náplně paní Kašpárkové.
Doporučujeme převést z pracovní náplně paní Doksanské agendy evidence razítek
(+objednávky), evidence knih, evidence předplatného novin a časopisů, aktualizace
telefonního seznamu MěÚ do pracovní náplně paní Kašpárkové.
Doporučujeme snížit stávající úvazek u novináře pracujícího na částečný úvazek ze
současných 0,5 na úvazek 0,375.
Doporučujeme jasně stanovit pozici novináře (pana Duška) jako tiskového mluvčího
úřadu.
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Doporučujeme zvážit možnosti outsourcingu agendy doručování a vyčíslit a porovnat náklady i přínosy stávajícího systému a systému outsourcingu.
Navýšit objem finančních prostředků, které jsou vynakládány na oblast IT. Postupně
začít více využívat moderní SW nástroje (viz výsledky Benchmarkingu).
V agendě Dotací doporučujeme udržet při vykázaném úvazku (1,0) objem práce,
který je v roce 2017. V předchozích letech byli zaměstnanci zajišťující dotace přetěžováni.
Za ideální stav považuje zpracovatel zprávy takový harmonogram, kdy všechny změny
budou realizovány v takovém časovém horizontu, aby už byly promítnuty do přípravy rozpočtu na rok 2019 a zároveň, aby tak byly minimalizovány náklady spojené s organizačními
změnami, zejména „odchodné“ pracovníků, kterých se budou změny týkat osobně.

Doporučení k oblasti řízení lidských zdrojů
Výběr a přijímání zaměstnanců
Zpracovat kompetenční modely (kompetence = schopnost) pro jednotlivé pracovní
pozice.
Přesně definovat nejen náplň práce dané pozice, ale také vymezit její charakter
v návaznosti na požadované kompetence (schopnosti) uchazečů.
Doporučujeme zvážit při možných změnách týkajících se organizační struktury a při
nutnosti výběrových řízení využití metody Assessment Center.

Vedení zaměstnanců
Zpracovat kompetenční modely (kompetence = schopnost) pro jednotlivé pracovní
pozice.
Stanovit u vedoucích pozic manažerské kompetence (schopnosti manažera).
Celý přístup „vedení“ navázat na další z níže uvedených pilířů strategie, konkrétně
na motivování, hodnocení a odměňování.
Neopomínat důležité faktory kontroly, zpětné vazby a průběžné komunikace nad
zadanými úkoly, potažmo celým pracovním procesem.
V neposlední řadě „vést příkladem“, tzn., soulad slov a činů.

Hodnocení zaměstnanců
Zpracovat kompetenční modely (kompetence = schopnost) pro jednotlivé pracovní
pozice.
Zavést průběžnou zpětnou vazbu – hodnocení u všech zaměstnanců vzhledem
k jejich kvalitě, efektivitě, rychlosti, vstřícnosti, vztahům na pracovišti atd., a to
v relativně krátkých intervalech – průběžně.
Dále stanovit jednou za půl roku/jednou za rok motivačně hodnotící rozhovory,
zodpovědné osoby (vedoucí odborů, tajemník/tajemnice) a jejich obsah – strukturu.
V rámci motivačně hodnotících rozhovorů poskytnout zpětnou vazbu nejen
k proběhlému období, ale také stanovit požadavky – rozvojové cíle na období následující (v návaznosti na kompetenční modely).
Celý tento pilíř přímo provázat se systémem odměňování.
Zavést v systému hodnocení zaměstnanců prvky řízení podle cílů (provázání strategie a vize do každodenní práce a výkonů zaměstnanců).
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„Neupadnout“ do stereotypu (například obsah ročních motivačně hodnotících rozhovorů zjevně nemůže být každým rokem totožný), neustále vyhledávat nové výzvy a přehodnocovat stávající systém a plány.

Motivování zaměstnanců
V první fázi využít motivačního faktoru participace zaměstnanců a zapojit je do dalšího směřování úřadu, tvorby vize, strategie, cílů, standardů zákaznické orientace
apod.
V rámci nejen strategie ŘLZ, ale i strategie rozvoje MěÚ systematicky pracovat na
nastavení efektivní a otevřené komunikace, atmosféry důvěry a pozitivních lidských
vztahů.
Dále tento pilíř opřít o spravedlivý, transparentní a efektivní systém hodnocení a
odměňování, který bude opřen o skutečné výsledky jednotlivých zaměstnanců, jejich rozvoj (kompetenční modely) apod.
Využít pracovních porad a alespoň čtvrtletně ji věnovat diskuzi se zaměstnanci o
vizi a strategii MěÚ, iniciovat aktivitu, genezi námětů ke zlepšení apod.

Rozvoj, vzdělávání
Na základě kompetenčních modelů (kompetence = schopnost) stanovit požadovanou míru daných kompetencí na konkrétních pozicích.
Na základě sebepoznání pracovníků – rozvojově zaměřených skupin, popřípadě
hodnocení od kolegů, vedení (360° stupňová zpětná vazba) a vzhledem k výše stanoveným mírám požadovaného naplnění kompetencí stanovit individuální plány
rozvoje.
Proporcionálně u jednotlivých zaměstnanců rozložit zastoupení odborného vzdělávání a vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech (komunikace, jednání a vyjednávání, týmová spolupráce, vztah ke klientům, odolnost vůči zátěži a stresu, asertivita
atd.).

Odměňování
Oceňovat nejen odbornost, ale také další faktory, jako je přístup ke klientům, vztahy
na pracovišti apod. Zejména vztahy na pracovišti se jeví jako klíčové dle vyjádření
mnoha zaměstnanců.

Uvolňování, propouštění, odchody zaměstnanců
Odcházející zaměstnance „vytěžit“ o jejich zkušenosti, názory na úřad apod.
Při odchodech do důchodu zjistit možnost využití pracovníka na zástupy (konkrétně určit, na jakých pozicích může daný zaměstnanec zastupovat).
Se zaměstnanci na mateřské dovolené, v důchodu nebo i na jiných pracovištích dále
udržovat kontakt formou například různých setkání.
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Další doporučení
Doporučujeme analyzovat stávající systém finanční motivace pro zaměstnance úřadu – průměrný plat je v porovnání s jinými úřady (průměrná hodnota i hodnota mediánu) o cca 17 % vyšší (téměř o 70 tis. Kč v porovnání s průměrnou hodnotou za
sledované úřady), na druhou stranu motivační složka vázaná na výkon a kompetence zaměstnanců (odměny) zcela chybí.
Do budoucna doporučujeme řešit věkovou strukturu zaměstnanců, kdy téměř polovina zaměstnanců je starší 51 let a téměř 6 % zaměstnanců má nárok na starobní
důchod.
Pro vedoucí odborů (včetně pozice tajemnice) doporučujeme naplánovat rozvoj
manažerských dovedností. Pro pozici tajemnice úřadu pak doporučujeme možnost
manažerské supervize nebo koučování se zaměřením na výkonnost a řešení konfliktních situací.
Na základě případných realizovaných změn aktualizovat Organizační řád i funkční
(pracovní) náplně zaměstnanců.
Doporučujeme vyhodnotit stávající systém směrnic – počet, kolik směrnic směřuje
na všechny zaměstnance, aktualizace a vzájemná provázanost.
Překontrolovat aktuální plnění zákonných požadavků týkajících se potřebného
vzdělání na jednotlivých pracovních pozicích – u těch zaměstnanců, kde je to jen
trochu možné a úroveň dosavadního vzdělání nesplňuje požadavky, toto vzdělání
doplnit. Výjimky ze vzdělávání poskytovat jen u zvlášť odůvodněných případů, kdy
má zaměstnanec dlouholetou praxi a je doložené, že na „trhu práce“ je problém zajistit adekvátní náhradu (například nelze danou pozici obsadit vysokoškolsky vzdělanými uchazeči).
Nastavit systém hodnocení dopadů vzdělávání a rozvojových programů zdrojů
s jasným měřítkem mezi nákladem a přínosem daných školení do praxe.
Pravidelně provádět průzkumy a analýzy názorů zaměstnanců, publikování a poskytování zpětné vazby o jejich výsledcích, shrnutích, interpretacích, krocích ke zlepšení.
Zadávat úkoly a cíle dle metody SMART a jejich důsledná kontrola, včetně nastavení opatření při jejich neplnění.
Postupné zavedení systému řízení podle cílů – vazba VIZE – STRATEGIE – CÍLE –
ÚKOLY – KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC – MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ (cílová hodnota) – HODNOCENÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ.
Doporučujeme sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro jednotlivé pracovní
pozice a tyto provázat se systémem hodnocení a odměňování. Příklady KPI jsou
uvedeny v kapitole „Definování KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti) na odborech“.
U všech těchto oblastí by měla být nastavena periodicita jejich vyhodnocování, minimálně 2x ročně.
Rozvíjet dovednosti práce s jednotlivci, týmem, vztahy v týmu, atmosférou a komunikací – nastavit plán vzdělávání v oblasti manažerských dovedností nebo formu externího poradenství, například supervize či koučování. Snažit se svým sebe rozvojem nalézt optimální vyváženost mezi lidmi, úkoly a vlastním sebenaplněním –
uspokojením z práce. Na některých vedoucích pozicích včetně pozice tajemnice
úřadu jsou patrné rezervy v rovnoměrném vyvažování potřeb organizace (efektivita
práce a plnění úkolů), potřeb týmu (všichni dodržují stejná pravidla a jsou rovnocenní) a potřeb jednotlivců (motivace každého zaměstnance). Výrazně převažuje
zaměření na jednotlivce, a to zejména na úkor plnění nastavených úkolů a cílů. Nefunguje příliš zadávání úkolů, ani jejich následná kontrola.
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Rozvíjet asertivitu tam, kde to je v rámci manažerské odpovědnosti vhodné. To platí zejména pro vedení úřadu ve vztahu k některým vedoucím odborů, jejichž vzájemná averze a jednání s kolegy negativně ovlivňuje atmosféru na celém úřadu.

SWOT analýza MěÚ Jirkov s využitím metody CAF
Silné stránky
Zajišťování vhodných pracovních podmínek v celé organizaci, včetně bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
Zajišťování kvalifikovaných lidských zdrojů a souladu mezi pravomocemi a odpovědnostmi.
Rozpracování, schvalování a přezkoumávání plánů vzdělávání a osobního rozvoje
pro všechny zaměstnance a/nebo týmy dle přijaté strategie, s přihlédnutím k možnosti vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců.

Rozvojové stránky
Zjišťování aktuálních kompetencí (schopností) na úrovních jednotlivců i celé organizace z hlediska znalostí, dovedností a postojů a jejich systematické porovnávání s
potřebami organizace.
Zapojování zaměstnanců do tvorby plánů, strategií, cílů, navrhování procesů a do
identifikace a realizace zlepšovacích aktivit.
Rozvíjení manažerských dovedností, stejně tak jako schopností řízení vztahů se zaměstnanci, občany/zákazníky a partnery.
Efektivnost nastaveného systému porad, zejména v oblasti plnění úkolů a nastavení
odpovědnosti za jejich neplnění.
Možnost pro zaměstnance poskytovat zpětnou vazbu svým nadřízeným o kvalitě
jejich řízení.
Podporování kultury organizace zaměřené na výkonnost (např. zavedením transparentních pravidel pro odměňování/oceňování zaměstnanců na základě dosahovaných individuálních a týmových výsledků).
Využívání kompetenčních profilů (kompetence = schopnost), náplní práce a popisů
funkcí u zaměstnanců i manažerů pro a) jejich nábor a b) jejich osobní rozvojové
plány.
Podporování kultury otevřené komunikace a dialogu a povzbuzování týmové práce.
Projednávání, stanovování a sdělování strategie pro rozvoj kompetencí. To zahrnuje
plán vzdělávání vycházející ze současných i budoucích potřeb organizace a potřeb
jednotlivců.
Pravidelné provádění průzkumů a analýz názorů zaměstnanců, publikování a poskytování zpětné vazby o jejich výsledcích, shrnutích, interpretacích, krocích ke zlepšení.
Rozvíjení a uplatňování politiky pro řízení lidských zdrojů založené na strategii a
plánování organizace.
Hodnocení dopadů vzdělávání a rozvojových programů na pracovišti a zpřístupnění
obsahů kurzů dalším kolegům ve vztahu k nákladům na tyto činnosti (stanovených
jejich monitorováním a cost/benefit analýzou).
Nalézání dohody/shody mezi manažery a zaměstnanci při stanovování cílů, včetně
způsobů jak měřit jejich dosažení.
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Možnosti a rizika jednotlivých zjištění
Možnosti, jak vyřešit stávající rozvojové stránky úřadu jsou:
Vytvořit prostředí, ve kterém všichni „táhnou za jeden provaz“ za společně definovanými cíli. Je potřeba začít se více věnovat jednotlivým zaměstnancům ve smyslu
společných hodnot, vzájemných očekávání, alespoň částečného seznámení se
s vykonávanými agendami.
Vytvoření prostředí a kultury, ve které budou vyváženy všechny složky dle funkčního vedení (tedy úkol, tým, jednotlivec) a ve kterém bude fungovat komunikace na
základě principů ZÁJEM – RESPEKT – ŘEŠENÍ s důrazem právě na řešení.

ZÁVĚR
Zpracovatelé této zprávy by si přáli, aby závěry šetření byly využity především jako
náměty k dalšímu rozvoji a zlepšování městského úřadu v duchu principů učící se
organizace. V rámci šetření popisujeme stávající stav, kdy úřad poměřujeme s
„ideálem“ v podobě moderních přístupů k řízení, rozvoji organizací a systémů kontinuálního zlepšování.
Jsme si vědomi, že ne všechny náměty musejí být na základě interní diskuze a analýz proveditelnosti shledány jako nejvhodnější nebo nejlevnější řešení pro Vaši organizaci. Implementace a rozhodnutí co realizovat bude vždy na Vás. Naším úkolem
je Vám realizaci maximálně usnadnit a poskytnout zkušenosti „odjinud“.
V předchozích kapitolách jsme se snažili naznačit cestu, kterou vnímáme z našeho
vnějšího pohledu jako nejvhodnější. Doporučení lze dle našich zkušeností úspěšně
realizovat pouze za splnění jednoho základního předpokladu. Všechny změny mohou být v praxi funkční pouze tehdy, pokud vzniknout jako výsledek široké diskuze,
konsenzu a zapojení všech manažerů a podstatné části zaměstnanců.
Věříme, že Vám výsledky zpracované v této souhrnné zprávě přinesly řadu užitečných informací, které budete moci využít ke zlepšování a rozvoji Vaší organizace.
Rádi Vám budeme i v budoucnu nápomocni také při komunikaci výsledků dovnitř
organizace, při analýze vzdělávacích potřeb v této oblasti a facilitaci projektových
týmů tak, jak jsou tyto aktivity naplánovány v rámci souvisejícího projektu.
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