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O projektu 

Hlavním cílem projektu je systémové zlepšení řízení 
lidských zdrojů na MMPr pomocí zvýšení motivace 
zaměstnanců úřadu, zlepšení systému odměňování a 
hodnocení zaměstnanců úřadu, zvýšení jejich kvalifikace, 
zlepšení podmínek pro výkon jejich práce a v neposlední 
řadě posílení vnímání jejich práce primárně jako služby 
občanovi. Pro dosažení těchto cílů byly zvoleny dva 
nástroje, a to vytvoření kariérního řádu a nastavení 
nového systému hodnocení a pravidel odměňování 
zaměstnanců úřadu. Aktivity projektu jsou zaměřeny na 
analýzu současného stavu v řešené oblasti, formulování a 
zavedení následných opatření na zlepšení procesů 
týkajících se personální agendy úřadu. 



Činnosti v rámci projektu  
Název aktivity 
Zahájení projektu (kick-off) 

Etapa I: Systém hodnocení zaměstnanců a pravidla odměňování 

Zjištění očekávání managementu a pracovníků 

Analýza stávající legislativy 

Revize Organizačního řádu 

Revize Pracovního řádu 

Revize dalších interních předpisů 

Tvorba systému hodnocení (workshop s představením návrhu včetně definice pravidel 

odměňování, ) 

Pilotní projekt pro jeden odbor – provedení školení, následné vyhodnocení 

Proškolení managementu (2 školení pro 30 osob) – proškolení nastaveného systému 

Dvoudenní workshop (30 osob) – praktická aplikace hodnocení, úvod do karierního řádu 

Výstupy: 

Analýza stávající legislativy a vnitřních předpisů  

Vytvoření systému pro hodnocení vč. Formulářů a metodiky 

Definice pravidel pro odměňování nad rámec zákonné úpravy 

Etapa II: Vytvoření kariérního řádu 

Analýza podmínek pro implementaci kariérního řádu 

Řízené rozhovory s vybranými zaměstnanci (15 osob) – společný workshop realizovaný na 

výjezdním workshopu 

Tvorba kariérního řádu 

Výstupy: 

Zpracovaný kariérní řád 

Seminář k aplikaci kariérního řádu v praxi (270 osob) 

Etapa III. Ukončení a vyhodnocení projektu 

Závěrečný seminář pro cílovou skupinu (30 osob)  

Prezentace radě města Přerova 



Systém hodnocení zaměstnanců 
 

 

 Navržený systém hodnocení vznikl na základě potřeb 
statutárního města Přerova, podnětů od vedení a vedoucích 
pracovníků a zpětné vazby od zaměstnanců úřadu realizované 
prostřednictvím On-line dotazníku.  

 Při tvorbě systému byl zohledněn stávající systém hodnocení 
pracovníků. 

 Návrh systému hodnocení prošel během měsíce března 
pilotním ověřením jednoho odboru – Odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí. 
 

 



Sebehodnocení 
 

 

 Systém hodnocení je postaven tak, že podkladem pro 
rozhovor je provedené sebehodnocení od hodnoceného 
pracovníka a také příprava ze strany vedoucího pracovníka. 
Sebehodnocení i příprava hodnotitele je realizována v 
totožném formuláři. 

 Po provedení sebehodnocení a přípravě na hodnocení je 
proveden hodnotící rozhovor, kde jsou diskutovány především 
sporné otázky. V průběhu rozhovoru vznikne výsledná podoba 
hodnocení . 
 

 

 



Proces hodnocení  
 

 Hodnocení je provedeno jednou za rok, vždy v říjnu daného 
roku, vzhledem k tomu, že z hodnocení vzejde plán vzdělávání 
a také případné mimořádné odměny, které mohou být 
vyplaceny v prosincové výplatě.  

 Toto hodnocení začíná hodnocením vedoucích odborů ze 
strany tajemníka úřadu. 

 Dále jsou hodnoceni vedoucí oddělení, které hodnotí vedoucí 
odborů. 

 Ve třetí fázi jsou hodnoceni referenti svými nadřízenými – 
vedoucími oddělení. 

 Takto probíhajícím hodnocením je zachována souslednost 
hodnocení od tajemníka až po referenta v čase. 
 

 

 



Systém hodnocení zaměstnanců - vzor 
 

 

 
 

Jméno a příjmení zaměstnance:

Pracovní pozice:

Jméno hodnotitele

Sebe-

hodnocení
Hodnocení

Výsledné 

hodnocení
0,0

0,0

0,0

Schopnost rozhodovat a nést riziko

0,0

0,0

Kvalita mluveného projevu

0,0

I. Období II. Období Vyhodnocení

Podpis hodnotitele

Schopnost podat výkon v zátěži a stresových situacích

Včasnost plnění úkolu - reaguje na požadavky, vždy dotáhne úkol dokonce

Pečlivost při plnění zadaného úkolu nebo při poskytování služeb

Hodnocení období:

Datum hodnocení:

Odbor (zkratka):

Body

A. Schopnosti důležité pro poskytování služeb zaintresovaným stranám

Úroveň výkonu: 1= nejnižší 6 = nejvyšší

Kritéria hodnocení

B. Schopnosti důležité pro práci v týmu

Pochopí okamžitě a přesně, co po něm zainteresovaná strana chce

Reprezentativnost vystupování vůči klientům 

Vysvětlivky: za interesovanou s tranu lze nazvat též kl ientem - může to být občan, zastupitel , radní, zástupce vedení města, 

nadřízený, s trategický partner

Komunikační dovednosti, zdvořilost ve vystupování

Komunikační dovednosti

Podpis hodnoceného

F. Ukazatele výkonnosti - KPI (pomocné kritérium)

G. Doporučení k osobnímu rozvoji a vzdělávání

         6-6,5                             5,4 - 4,8                           4,7 - 3,6                                     3,5 - 2,1                                 2,0 - 1,0

0

Kvalita písemného projevu

Celkový průměr (součet výsledných hodnocení z jednotlivých oblastí dělených čtyřmi 

respektive u vedoucích pracovníků pěti)

Úroveň odborných znalostí v souvislosti se zastávanou pracovní pozicí

C. Obecné kvality a vlastnosti

Jedná rozhodně, pro podřízené je autoritou, kontroluje pracovní kázeň

E. Odborné (profesní) kvality

Znalost práce s dostupnými informačními technologiemi

D. Řídící schopnosti (nehodnotíme u pracovníků, kteří nevedou a neřídí)

Předává podřízeným jasné informace o úkolech, plnění kontroluje

Využívá metody řízení (benchmarking, týmové řešení úkolů, motivační techniky)

Dokáže své podřízené motivovat

Schopnost a ochota pracovat na dalším osobním rozvoji, sebevzdělávání
Osobní vyrovnanost, např. na pracovišti nezatěžuje kolegy svými soukromými 

problémy; osobní problémy neovlivní jednání s klienty

Schopnost strategicky řídit a plánovat

H. Vyjádření hodnoceného

Odpovědnost za úroveň poskytovaných služeb

Vnímavost a ochota - dává najevo klientům pochopení a podporu

Empatie, ochota a pochopení potřeb ostatních členů týmu a kolegů

Zastupitelnost, zájem zastoupit svého kolegu v době jeho nepřítomnosti

Efektivnost využívání pracovní doby

Podpora ostatním, ochota sdílet informace

Zvládání změn a pozitivní přístup ke změnám

Schopnost analyzovat

Ochota být k dispozici v mimořádných případech (např. po pracovní době, v 

rámci pružné pracovní doby)



Stupně hodnocení 
 

 

   5,5 – 6,0 vynikající výkon 

   4,8 – 5,4 nadprůměrný výkon -  překračuje očekávání  

   3,6 – 4,7 průměrný výkon -  plní očekávání   

   2,1 – 3,5 podprůměrný výkon  -  je nutné zlepšení  

   1,0 -  2,0 neuspokojivý – nevyhovující výkon   
 

 

 



Frekvence hodnocení 
 

 

 Hodnocení je provedeno jednou za rok, vždy v říjnu daného 
roku. Tohoto hodnocení je vypracováno v písemné podobě a 
je uloženo v osobní složce pracovníka, u přímého nadřízeného 
pracovníka a hodnoceného pracovníka. Na základě tohoto 
hodnocení je dán podnět pro úpravu osobního příplatku. 

 Dále je prováděno půlroční zhodnocení. Na základě tohoto 
hodnocení je dán podnět pro odměnu.  

 

 

 



Pravidla pro odměňování 
 

 

 Proces odměňování je přímo navázán na provedené 
hodnocení.  

 Hodnocení probíhá pravidelně ve dvou formách – celkové 
hodnocení a tzv. průběžné hodnocení. 

 Na základě několika workshopů a provedené SWOT analýzy 
byl vybrán systém odměňování formou: 

     Odměňování tajemníkem na základě návrhu vedoucího        

     pracovníka. 
 

 

 



Pravidla pro odměňování 
 

 

 Na základě provedeného ročního hodnocení a porovnáním 
srovnatelných pracovníků navrhne příslušný vedoucí 
pracovník tajemníkovi úřadu výši Osobního příplatku pro 
následující rok. 

 Mimořádné odměny jsou udělovány za splnění mimořádných 
a zvlášť významných úkolů zaměstnancům na základě 
půlročního hodnocení výkonosti a plnění úkolů včetně 
naplňování doporučení k osobnímu rozvoji a vzdělávání. 

 

 

 



Kariérní řád  
 

 Vytvořen pro interní použití v rámci Magistrátu města 
Přerova, 

 nevztahuje se na provozní zaměstnance úřadu (uklízečky, 
řidiče, údržbáře a pradleny), 

 důraz je kladen především na stanovení požadovaných 
kompetencí pro jednotlivé pracovní pozice, 

 jednotlivá hodnotící kritéria jsou rozdělena do několika 
kategorií,  

 u každé kategorie jsou uvedeny kvalifikační předpoklady, 
popis činnosti a kompetence , 

 

 

 



Šest kvalifikačních stupňů 
 

 

1. Referent 

2. Referent – úředník 

3. Vedoucí úseku 

4. Vedoucí oddělení 

5. Vedoucí odboru 

6. Tajemník  

 
 

 

 



Kritéria pro výběr pracovníka  
 

Hlavními hodnotícími kritérii při výběrových řízeních pro výkon 
profese jsou: 

 hodnocení posledního zaměstnavatele (s výjimkou čerstvých 
absolventů), 

 splnění povinností úředníka uvedených v § 18 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,    
s výjimkou nově nastupujících úředníků, 

 odborné znalosti, 

 dovednosti dle definovaných kompetencí, 

 další dosažené vzdělání. 
 

 


