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Úvod 
 

Analýza a návrh strategie efektivní a otevřené veřejné správy proběhla na městském úřadě ve Vrbně 

pod Pradědem ve více úrovních v měsících červenec až září 2016. Kontrola kvality a profesionality 

poskytovaných služeb byla provedena čtyřmi návštěvami tajného klienta (Mystery client) v červenci 

2016. V další fázi (v srpnu 2016) byly provedeny polostrukturované rozhovory s pracovníky městského 

úřadu (10 pracovníků) se zaměřením na zjišťování zejména problémů, příležitostí změn k lepšímu, 

možnosti zkvalitnění služeb, nápadů a inovací v úřadu a prověření fungování procesů. V poslední fázi 

byly analyzovány dokumenty obecního úřadu – oficiální dopisy, zápisy ze zasedání zastupitelstva města, 

a směrnice. Ve všech fázích byl ověřován jednotný vizuální styl a kvalita a identifikace úřadu. 

Výsledem analýzy jsou náměty v níže uvedených oblastech, které nabízejí řešení pro strategii „Efektivní 

a otevřené správy ve městě Vrbno pod Pradědem“ od str. 14. 

1. MODERNIZACE ÚŘADU A JEHO OKOLÍ 

2. PROFESIONALIZACE ŘÍZENÍ A FUNGOVÁNÍ ÚŘADU 

3. TRVALÝ ROZVOJ  ZAMĚSTNANCŮ  

4. BUDOVÁNÍ VIZUÁLNÍ IDENTITY, TRANSPARENTNOSTI A PROFESIONALITY ÚŘADU 
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Analýza kvality a profesionality poskytovaných služeb – výsledky „Tajný 
klient“ 
 

V rámci aktivity tajný klient byla provedena kontrola kvality, profesionality poskytovaných služeb, 

ověření jednotného vizuálního stylu a kvalitní identifikace úřadu. V rámci návštěvy tajného klienta byl 

rovněž ověřen etický a profesionální přístup pracovníků úřadu.  

Tajný klient charakterizoval úřad celkově jako rodinný podnik s příjemnými lidmi, kteří se aktivně snaží 

pomoci. 

Obecné náměty a podněty pro zlepšení fungování městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem, které 

vyplynuly z návštěvy tajného klienta, jsou následující: Orientační systém budovy je nepřehledný, chybí 

značení, městský úřad má malé parkoviště. Úřad i jeho okolí se vyznačují čistotou. Nutno podotknout, 

že v době návštěvy Tajného klienta byl městský úřad v rekonstrukci. 

Případ 1 – Prodej pozemků a výstavba domu 

První případ se týkal prodeje pozemků a výstavby domu. Případ s klientem vyřizovala paní Pešatová. Pan 

Fotopulos, jež má prodej pozemků k výstavbě RD na starosti, byl na dovolené. Zadání pro úředníka znělo 

následovně: Chtěli bychom zde se ženou koupit pozemek. Bude jej možné koupit. A kde? A kolik by to 

stálo? Můžeme se tam zajet podívat? Je tady dobré bydlení? Kvalitní škola a školka? Co byste mi řekl o 

městě Vrbně pod Pradědem.  

Na koho byste mě odkázal k poskytnutí informací o kvalitě ovzduší? Děti mají alergii. 

Hodnocení Tajného klienta:  

Paní Pešatová navrhla 3 lokality, kde by mohl být RD postaven. Informovala klienta o cenách v blízkých 

lokalitách. Úřednice se dohodla s klientem na společné návštěvě těchto parcel po jejím příjezdu od 

zubaře. Město má 2 školky, ZŠ a do listopadu 2015 mělo i gymnázium. Úřednice nadšeně hovořila o 

bydlení ve Vrbně pod Pradědem, bylo vidět, že ji práce baví. Nakonec se rozloučila podáním ruky, ale 

nezeptala se, zda je klient s její pomocí spokojen. 

Případ 2 – Výrobní podnik – výroba textilního vlákna 

Případ číslo dvě se týkal výrobního podniku – výroba textilního vlákna. Případ s klientem vyřizoval Bc. 

Adam Machač. Zadání pro úředníka znělo následovně: Chtěl bych v obci umístit svou firmu na výrobu 

textilního vlákna. Jaké jsou podmínky pro umístění v průmyslové zóně? Kde to je? Jaké jsou tam sítě? Je 

tam možnost parkování? Je to jediné místo pro založení podniku ve městě? Proč bych měl svou firmu 

umístit právě u Vás? Máte pro podnikatele nějaké zvýhodnění? Můžeme se tam zajet podívat? Můžete 

mi zprostředkovat kontakt na soukromníka, který vlastní průmyslovou zónu? Jsou zde podobné střední 

a větší firmy? Čím se zabývají? Je zde odborná škola? 
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 Hodnocení Tajného klienta:  

 

Úředník, pan Machač, se po příchodu klienta postavil, pozdravil, navázal oční kontakt, představil se a 
zeptal se, s čím může být nápomocen. Působil přátelským dojmem se zájmem o klienta. 

Přestože je na úřadě krátce (3 měsíce), má přehled o umístění výrobního podniku. Navrhl 3 řešení a na 

další možnosti umístění výrobního podniku pozval kolegyni z úřadu, která má na starosti obecní 

pozemky. Navrhl výběr jednoho obecního pozemku a následné zapracování do územního plánu, který 

bude do 2 let schválen.  

Úředník byl ochoten ukázat klientovi průmyslovou zónu. K cestě použil své osobní vozidlo a s klientem 
navštívil průmyslovou zónu, dřevokombinát.  

Rozloučil se, podal ruku, zeptal se na email pro zaslání doplňujících informací s možností umístění firmy 
na obecním pozemku. Mohl by se závěrem zeptat, zda může ještě nějak pomoci. Pan Machač působil 
aktivně se zájmem řešit nastalou situaci. 

Označení odboru a dveří úředníka je přehledné. Kancelář úředníka není dle Tajného klienta zcela 

vyhovující. Dvě staré židle pro posazení klienta a stůl na němž je mnoho materiálů. Kancelář čistá, ale 

prach na monitorech.  

 Doporučení Tajného klienta: 

Zavést systém popisu dokumentů uložených v policích kanceláře. Zainteresovat pana Machače do řešení 

situace s budovou bývalého dřevokombinátu. 

Případ 3 – Svatba na nezapomenutelném místě ve městě Vrbno pod Pradědem 

Třetí případ se týkal požadavku klienta na uskutečnění svatby ve městě. Případ s klientem vyřizovala 

Bc.Dagmar Podešvová. Zadání pro úředníka znělo následovně: Jaké jsou možnosti uskutečnit svatbu v co 

nejdřívějším termínu. Svatba by měla být na zajímavém místě ve Vrbně pod Pradědem. Jaké jsou 

možnosti? Je možnost svatby u lyžařského areálu? Můžeme se na místa zajet podívat? Mohla byste mi 

zjistit kolik lidí se na tomto místě již vdávalo/ženilo? 

 Hodnocení Tajného klienta:  

Přivítání proběhlo v pořádku, ale úřednice se nepředstavila. Paní Podešvová projevila zájem a požadavek 

se snažila vyřešit. Vzhledem ke skutečnosti, že na matrice již nebude dále pracovat, nemohl být 

požadavek vyřešen do detailu. Tajný klient byl odkazován s detailnějším řešením na novou matrikářku, 

která bude na úřadě působit od následujícího týdne.  

V době návštěvy probíhal úklid, úřednice však zareagovala včas a nařídila odložení úklidových prací. 

Matrikářka byla vstřícná, avšak nezmínila výši správních poplatků.  

Tajný klient hodnotí vybavenost kanceláře jako dostačující s adekvátním prostorem pro klienta. Nechybí 

vizitky ani cedule. Oděv úřednice byl zvolen vhodně. Rozloučení proběhlo v pořádku, ale bez ověření 

spokojenosti klienta. 

 Doporučení Tajného klienta: 
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Pro případ svatby v přírodě mít ilustrační foto katalog, kde se dá oddávat. 

 

Případ 4 – Místní poplatky 

Čtvrtý případ se týkal zjištění místních poplatků. Případ s klientem vyřizovala Bc. Vosáhlová, hlavní 

účetní. Pověřená osoba paní Martina Matušková nebyla přítomna z důvodu dovolené. Zadání pro 

úředníka znělo následovně: Uvažujeme o koupi domu a chtěli bychom se zeptat, jaké jsou zde povinnosti 

k místním poplatkům. Odvoz komunálního odpadu. Jak to funguje? Co další poplatky? Poplatek za psa? 

Vodné stočné? 

 Hodnocení Tajného klienta: 

Jednání proběhlo na chodbě. Úřednice aktivně nabídla pomoc. Měla přehled a zodpověděla všechny 

otázky. Na závěr se úřednice dotázala, zda může ještě nějak pomoci. Byla přátelská a aktivní. 

Celkové zhodnocení  

 

Tajný klient hodnotil čtyři případy na základě položených devíti otázek. Hodnotící škála byla stanovena 

následovně:  

1. - vynikající profesionální postup  

2. - velmi dobrý standardní postup bez zásadních chyb  

3. - projevuje se několik drobnějších chyb  

4. - jedna hrubá nebo několik větších chyb   

5. - vůbec nevyhovuje požadavkům - zásadní chyby 

Tab. 1 Celkové zhodnocení Tajný klienta 

  Otázka Případ - hodnocení Průměr 

1 2 3 4 

1. Úřad je úhledný, upravený, čistý, 
organizovaný, otevřený. (celkový dojem) 

2 2 2 2 2,00 

2. V kanceláři je pořádek, na dveřích jsou 
cedule, přepážky je označena či úředníka 
má vizitku. Kancelář má kvalitní zařízení a 
vybavení, prostor pro klienta 

2 2 N 3 2,33 

3. Dotazovaný přivítal klienta, žadatele, 
návštěvníka a představil se. (pozdrav, 
zvednutí očí, zájem o klienta, budování 
vztahu, představení): 

2 2 2 3 2,25 

4. Dotazovaný má zájem o klienta. (dotazuje 
se na problém, snaží  o pochopit 
požadavek, klade otázky, hledá řešení, je 
vstřícný, pomáhá).  

2 1 1 2 1,50 

5. Dotazovaný vyřešil požadavek nebo 
navrhl postup k vyřešení požadavku. 

1 1 2 1 1,25 
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6. Dotazovaný byl asertivní, trpělivý, snažil 
se pomoci při neústupnosti 
občana/podnikatele. 

2 1 1 1 1,25 

7. Dotazovaný se rozloučil s klientem a 
ověřil spokojenost klienta. (snaha, aby 
klient docházel spokojený) 

2 1 2 N 1,67 

8. Úřad má nastaven orientační systém 
(směrovky, vizitky na dveřích, informace 
na stole, vizuální management aj. 

5 3 4 5 4,25 

9. Celkový dojem průběhu případu.   N 2 2 3 2,33 

Zdroj: vlastní zpracování 

Analýza problémů, příležitostí změn k lepšímu, inovací v úřadu a 
prověření fungování procesů – výsledky polostrukturovaných 
rozhovorů 
 

Polostrukturované rozhovory s pracovníky městského úřadu proběhly dne 2. 8. 2016 a 10. 8. 2016. 

Dotazováno bylo 10 pracovníků vč. starostky a místostarostky města.  

Seznam účastníků: 

Květa Kubíčková - starostka 
Ing. Pavla Müllerová - místostarostka 
Ing. Iveta Pešatová - vedoucí majetkoprávního odboru 
Ing. Jitka Steinerová - vedoucí finančního odboru 
Bc. Jana Marková - sociální pracovnice 
Bc. Adam Machač - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
Ing. Miroslav Adámek - tajemník 
Jitka Martiníková - referent odboru vnitřních věcí, propagace města a cestovní ruch 
Mgr. Alena Kiedroňová - sekretariát, podatelna a PR 
Bc. Pavel Kopča - referent odboru majetkového 
 
Rozhovory byly vedeny odborníky s cílem odhalit problémy, příležitosti změn k lepšímu, možnosti 

zkvalitnění služeb, nápadů a inovací v úřadu a prověření efektivity úřadu.  

B. CELKOVÉ HODNOCENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Zaměstnanci úřadu na své práci oceňují především různorodost práce, která se jim na městském úřadě 

nabízí. Kombinace práce v kanceláři a v terénu. Většinu oslovených úředníků uspokojuje práce s lidmi a 

radost z dobře vykonané práce resp. uspokojení s možností pomáhat a řešit požadavky klientů. Rovněž 

pracovníci oceňují práci v místě bydliště.  

Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem se dle tamních úředníků odlišuje od ostatních úřadů svou 

přátelskou atmosférou a otevřeností. Zaměstnanci si mezi sebou cení těsných vazeb a soudržnosti, která 

vzniká díky prostředí malého „rodinného“ úřadu. Úředníci jsou vstřícní směrem ke klientům a snaží se 

vždy najít řešení vzniklých situací.  



    

8 
 

Na otázku „co si obecně myslí občané o úřadu, jak funguje“ se dotazovaní většinou shodli v odpovědích, 

a to, že se názory lidí různí. Zaměstnanci úřadu upozorňují na to, že pravděpodobně stále převažují 

negativní ohlasy občanů. Dle zaměstnanců za to může hlavně dezinformovanost občanů, zkreslený 

pohled na práci úředníka. Ale najdou se i takoví, co dokáží práci ocenit. 

Respondenti měli charakterizovat městský úřad jedním slovem. V hodnocení převládaly pozitivní ohlasy. 

Objevovaly se zde slova jako přívětivý, spokojený, přátelský, potřebný, fungující…úřad. Pouze jeden 

pracovník ohodnotil úřad neutrálním výrazem – práce. 

Neomezené finanční prostředky by pracovníci obecního úřadu vynaložili na rekonstrukci fasády a 

kanceláří, klimatizace. Zajímavým nápadem je i výstavba sprch pro terénní pracovníky. Důležité je také 

zvětšení kapacity parkovacích míst u úřadu. Nákup nového účetního software Gordic – G3 win, současný 

Ginis je nevyhovující. Zřízení odpočinkové zóny pro pracovníky. Zvýšení odměn – osobní ohodnocení. 

Zvýšení profesionality úředníků formou školení. 

C. VZHLED, STAV A ÚDRŽBA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU A JEHO OKOLÍ  

Dotazovaní pracovníci městského úřadu odpovídali na otázky:  

Tab. 2 Jste spokojen/a s vnějším vzhledem, stavem a údržbou budovy městského úřadu a jeho okolím? 
(počet) 

ano 2 

spíše ano 2 

spíše ne 5 

ne 1 

nedovedu posoudit x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce pracovníků odpovědělo, že spíše nejsou spokojeni se vzhledem a stavem budovy městského 

úřadu. Většina dotázaných úředníků není spokojena se stavem fasády městského úřadu a také s počtem 

parkovacích míst, kterých je u úřadu nedostatek. Zmíněno bylo i prostředí před úřadem. Místo by 

vypadalo dle pracovníků přívětivěji, kdyby zde byly lavičky, okrasné květiny, keře. Pracovníci upozorňují, 

že některé jejich vznesené požadavky se již uskutečňují. 

Tab. 3 Jste spokojen/a s čistotou, vzhledem, stavem, údržbou, nebo využitím prostor uvnitř budovy? 
(počet) 

ano 4 

spíše ano 6 

spíše ne x 

ne x 

nedovedu posoudit x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Respondenti odpověděli na otázku, zda jsou spokojeni se vzhledem či čistotou uvnitř úřadu v šesti 

případech, že spíše ano a ve čtyřech případech ano. I přes to byly návrhy na zlepšení či rekonstrukci 

kancelářských prostor, kde by měl být důraz kladen na ergonometrii pracoviště, a také na výmalbu. 

Cílem by mělo být také zlepšení technického vybavení. Úklid by měl být prováděn mimo pracovní dobu 

a měl by se utírat prach i z PC. Padl návrh na zřízení sprch pro terénní pracovníky. 
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D. VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ PRACOVNÍKŮ 

Vybraní úředníci byli dotazovaní na vybavení a zázemí jejich pracovního prostoru. 

Tab. 4 Vyhovuje Vám Vaše pracovní zázemí - kancelář? (stůl, židle, technické zázemí, jiné vybavení), 
(počet) 

ano 4 

spíše ano 4 

spíše ne 2 

ne x 

nedovedu posoudit x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina dotázaných úředníků odpověděli na otázku, zda jsou spokojeni se svým pracovním zázemím ano 

a spíše ano ve shodném počtu. Dva pracovníci odpověděli spíše ne. Úředníci se shodli, že je zapotřebí 

vylepšení některých kanceláří novým nábytkem, výmalbou, novou podlahou. Uvítali by také klimatizaci 

a nové technické vybavení.  

E. ROZVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

Tab. 5 Měl/a byste v příštích dvou letech zájem o vzdělávání? (počet) 

ano 10 

ne  x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Všichni dotázaní pracovníci mají zájem na dalším profesním vzdělávání. Zaměstnanci by uvítali 

vzdělávání vesměs v rámci jejich pracovní náplně (stavební řád, psychologie, personalistika, ZUZ 

z financí, hospodaření s majetkem). Vedoucí pracovníci by měli zájem o kurz manažerských dovedností. 

Dále je zájem o teambuildingové aktivity, školení týkající se mezilidských vztahů, asertivita, komunikace, 

zvládání stresu. 

Na městském úřadě dle výpovědí pracovníků neprobíhají hodnotící rozhovory s vedením. Doporučení 

vedení je, aby pan tajemník prošel kurzem vedení týmu. Odměňování zajišťují paní starostka spolu 

s panem tajemníkem. 

Motivací pro zaměstnance by bylo vyšší finanční ohodnocení, konstruktivní zadávání úkolů „…lidštějším 

způsobem“, častější pochvala a ocenění. Dále v zajistit větší prostor pro vlastní iniciativu a motivovat k 

lepší komunikaci mezi zaměstnanci. 

Výkon by pracovníkům pomohlo zkvalitnit dodržování dohodnutých termínů plnění úkolů, zlepšení 

spolupráce mezi kolegy, klimatizace, klidné pracovní prostředí, více zaměstnanců na některých 

odborech. 

F. PROFESIONALITA, PRACOVNÍ VÝKON A PROCESY 

Paní starostka má naplánovanou práci na další den. Paní místostarostka taktéž, dle emailů, poznámek a 

aktuálních úkolů. Ostatní zaměstnanci ví, jaká práce je čeká následující den.  

Každý z respondentů si uvědomuje, za co je zodpovědný, co předchází a následuje dané činnosti, a kdo 

je za ni zodpovědný.  
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Všichni odpovídající respondenti jsou si vědomi, kdo je jejich nadřízený. Úkoly předané nadřízeným/i 

jsou rovněž všem jasné. 

Pracovníci úřadu jsou schopni řešit stížnosti občanů. Důraz by se měl klást i na zpětnou vazbu, zda byla 

stížnost vyřešena a zda je již situace v pořádku.  

Mezi nejčastější problémy  procesů patří polovičatá profesionalita úředníků, nedodržování termínů. 

Neznalost zákona ze strany občanů, špatně vyplněné dokumenty– úředník by měl vypracovat metodické 

pokyny. Neúplné podklady – vrácení. 

Všichni respondenti se shodli na tom, že jsou na městském úřadě nastavena pravidla pro docházku do 

práce. Někteří pracovníci by ocenili pružnou pracovní dobu. Objevil se také názor, o umožnění 

pozdějšího příchodu od práce, později než v 8 hod v neúřední dny. Je nutné zajistit kompetentním 

osobám vstup do budovy městského úřadu v pozdních večerních hodinách (např. po zastupitelstvu). 

Někteří pracovníci mají přesčasy. 

Pracovníci ví o existenci spisového a skartačního řádu, ale ne všichni tyto směrnice dodržují. Spisový řád 

je zastaralý, potřeboval by aktualizaci. Skartační řád, téměř nikdo nedodržuje, zaměstnanci nejsou 

proškoleni, mají neúplné informace, co je jejich povinností. Do konce roku by měla být zřízena centrální 

spisovna a skartace. S pracovním řádem i etickým kodexem jsou zaměstnanci obeznámeni při nástupu 

do práce. Všichni ví, že ho najdou na intranetu. Žádný z pracovníků ovšem nezná obsah pracovního řádu 

a etického kodexu. U tazatelů tudíž vznikla pochybnost o existenci těchto dokumentů.  

Jednací řád zastupitelstva zná šest pracovníků a čtyři neznají. Jednací řád komisí zná pět zaměstnanců. 

Na úřadě je definovaná organizační struktura. Organizační struktura se velmi často mění a zaměstnanci 

nejsou seznámeni se změnami. Je zde názor jednotlivce, že na úřadě působí lidé v rámci  přenesené 

působnosti a neměli by být zařazeni v organizační struktuře (manažerka pro soc. zařazování a manažerka 

Odbor vnitřních věcí). Efektivita úřadu by se dala zvýšit zlepšením organizační struktury. Dle některých 

zaměstnanců se do sebe míchají různorodé odbory a vedoucí tak nemůže plnohodnotně zajišťovat  řídící 

funkci. Problematické řízení může být zejména na odboru vnitřních věcí z výše uvedeného důvodu 

různorodosti agend.  

  

G. KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE 

Tab. 6 Je komunikace mezi vedením a pracovníky města bezproblémová? (počet) 

ano 2 

spíše ano 7 

spíše ne 1 

ne x 

nedovedu posoudit x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce respondentů na otázku, zda je komunikace mezi vedením a zaměstnanci bezproblémová 

odpovědělo spíše ano. Někteří pracovníci doporučují paní starostce vhodnější zadávání úkolů, omezení 

kritiky před ostatními, zařazení častější pochvaly, přímou komunikaci s pracovníky při řešení pracovních 

problémů. 
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Tab. 7 Jsou pracovní porady, kterých se účastníte efektivní a funkční? (počet) 

ano 2 

spíše ano 4 

spíše ne 1 

ne x 

nedovedu posoudit 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pracovníci hodnotí porady takto, často se odbočuje od tématu a projednávají se věci, o kterých nemají 

všichni povědomí. To zdržuje od práce. Porady týkající se konkrétních problémů by se měly uskutečňovat 

s konkrétními zainteresovanými pracovníky. Tři z dotazovaných zaměstnanců se porad neúčastní. 

Tab. 8 Jste podporován/a vedením uplatňovat různé inovace? (počet) 

ano 4 

spíše ano 4 

spíše ne x 

ne x 

nedovedu posoudit 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Respondenti odpovídali na výše uvedenou otázku kladně, ale někteří uváděli, že občas podpora ze strany 

paní starostky chybí. Dva pracovníci jsou k inovacím neutrální. 

Tab. 9 Oceňuje podle Vás vedení rychle a náležitě Váš výkon? (počet) 

ano 4 

spíše ano 4 

spíše ne 1 

ne 1 

nedovedu posoudit x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dotazovaní pracovníci ač se shodli na ocenění jejich práce rychle a náležitě, tak by uvítali, kdyby se víc 

používala ústní pochvala a jeden pracovník by ocenil vyšší finanční ohodnocení. 

Tab. 10 Dává Vám vedení města prostor pro samostatné plnění úkolů? (počet) 

ano 9 

spíše ano x 

spíše ne x 

ne x 

nedovedu posoudit x 

Zdroj: vlastní zpracování 

U otázky týkající se samostatného plnění úkolů se respondenti shodli jednohlasně na názoru, že jim 

vedení dává dostatečný prostor pro svou realizaci. 

Tab. 11 Víte, co se od Vás očekává a za co odpovídáte? (počet) 

ano 7 

spíše ano 2 

spíše ne x 
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ne x 

nedovedu posoudit x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dva z dotazovaných úředníků se shodli, že se může objevit úkol, o kterém nic neví, ale snaží se jej 

vyřešit nebo dostanou úkol, jenž není přesně definován. Ostatní dotazovaní ví, co se od nich očekává. 

Tab. 12 Funguje podle Vás kolektiv pracovníků města jako dobrý pracovní tým? (počet) 

ano 2 

spíše ano 6 

spíše ne x 

ne 1 

nedovedu posoudit 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dotazovaní úředníci se shodli na názoru, že úzký kolektiv funguje dobře, ale celkově pracovníci 

městského úřadu mezi sebou ještě nemají pevné vazby. 

H. POCIT BEZPEČÍ 

Všichni odpovídající pracovníci se na městském úřadě cítí bezpečně. Avšak možným problémem může 

být nezajištěná budova v polední pauze, kdy je i tehdy veřejně přístupná. Padl návrh zřízení ochranky na 

sociálním odboru, kde se občas objevují problémoví klienti.  

I. BENEFITY PRO PRACOVNÍKY 

Dotazovaní pracovníci úřadu mají povědomí o poskytovaných benefitech a jsou s nimi více méně 

spokojeni. Všichni ovšem neznají všechny benefity a možnosti příspěvku. Městský úřad má pro své 

zaměstnance benefity v podobě stravenek, poukázek do lékárny, příspěvky na zájezdy, příspěvky na 

penzijní připojištění, dětem na tábor, poukazy na bazén, posilovna, restaurace, bezúročná půjčka do 15 

tis. Kč.  

Pracovníci městského úřadu by uvítali zvýšení příspěvku na penzijní připojištění a stravenky. Nebyl by 

od věci i příspěvek na ošacení, které ne vždy odpovídá kodexu. Většina dotazovaných se shodla i na 

zavedení tzv. „sick day“, náhradního volna pro krátkodobou nemoc, nevolnost či pružné pracovní době. 

Padl návrh možnost dalších benefitů pro ženy na mateřské – vstupenka na ples; večeře; den matek; 

příspěvek pro toho, kdo není nemocen, pro toho, kdo nebude jezdit do práce autem. 

Benefity jsou dle zaměstnanců přerozdělovány spravedlivě. 

J. PROPAGACE, ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA 

Tab. 13: Pokuste se zhodnotit webové stránky města z hlediska informací o oblasti Vaší práce. (počet) 

  vyhovující nevyhovující 
dalo by se 

zlepšit 
neumím 
posoudit 

vzhled webových stránek 8 x 2 x 

struktura webových stránek 8 x 2 x 
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množství uveřejňovaných 
informací 

9 x 1 x 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pracovníci hodnotí webové stránky města Vrbna pod Pradědem za obecně vyhovující. Podle dvou 

respondentů by se ještě dala zlepšit struktura stránek, pro lepší přehlednost. Rovněž dva navrhují zlepšit 

i vzhled stránek. Dle jednoho respondenta by se dalo zlepšit i množství uveřejňovaných informací. 

Facebook města Vrbna pod Pradědem je poměrně mladý, ale pro občany atraktivnější než webové 

stránky města, proto se dotazovaní shodli, že by se tam mělo uveřejňovat víc aktuálních informací.  

K. ZÁVĚR 

V závěrečných námětech a připomínkách paní starostka uvedla, že jí vadí postupné omezování 

pravomocí obcím. Dále zde padla připomínka na zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením 

města. Kladně je zde hodnoceno zpracování strategického plánu rozvoje města. 
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Strategická mapa EFEKTIVNÍ A OTEVŘENÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

1. MODERNIZACE ÚŘADU A JEHO OKOLÍ 

1.1. Dovybavit městský úřad technikou 

1.1.1.  Vyměnit staré PC 

1.1.2.  Zvážit nahrazení stávajícího programu GINIS za nový G3 win 
1.1.3.  Zřídit elektronický kiosek (prezentace atraktivit cestovního ruchu města, řešení životních 

situací občan) 

1.2. Uskutečnit interiérové úpravy kanceláří a chodeb 
1.2.1.  Nakoupit nový nábytek a kancelářské židle, zajistit dodržení ergonometrie 

v nerekonstruovaných kancelářích 
1.2.2.  Vymalovat kanceláře 
1.2.3.  Vyměnit podlahy 
1.2.4.  Zabudovat klimatizaci do kanceláří 
1.2.5.  Potřeba větší kanceláře pro vedoucího stavebního odboru  
1.2.6.  Najít prostor nebo vhodný čas pro paní sekretářku pro výkon funkce PR a zapisovatelky 
1.2.7. Pokračování estetizace chodeb úřadu 

1.3. Uskutečnit stavební úpravy budovy a okolí 
1.3.1. Dokončení rekonstrukce fasády 
1.3.2. Zvelebit, dovybavit, estetizovat přístavbu, rekonstruovat obřadní síň 
1.3.3. Zajistit další parkovací místa  
1.3.4. Zvelebit prostor před úřadem (odpočinková zóna, lavičky, květiny, prostor pro kola aj.) 

2. PROFESIONALIZACE ŘÍZENÍ A FUNGOVÁNÍ ÚŘADU 

2.1. Zlepšit organizační fungování úřadu 
2.1.1. Zřídit kvalitní vizuální management a navigační systém pro příchozí občany dle životních 

situací (při vstupu, v celé budově, na dveřích, na pracovních stolech)  
2.1.2.  Zvýšit bezpečnost a ochranu pracovníků na sociálním odboru a v kanceláři přestupků 
2.1.3.  Zabezpečit budovu v polední pauze 
2.1.4.  Vybudovat sprchy pro zaměstnance 
2.1.5.  Úklidové práce provádět mimo pracovní dobu úředníků, utírat prach i z PC 
2.1.6.  Reorganizovat umístění pracovníků v kancelářích. (Pracovníci jednoho odboru by měli 

sedět pohromadě, vhodnější umístění podatelny)  
2.1.7.  Zvážit funkci informačního pracovníka, recepce 
2.1.8.  Nastavit systém dodržování a kontroly docházky 

 

2.2. Nastavit efektivní a profesionální řízení úřadu 
2.2.1.  Aktualizovat organizační strukturu dle aktuálního stavu a potřeb* 
2.2.2.  Sestavit procesy u hlavních činností úředníků a provázat mezioborové činnosti*  
2.2.3.  Informovat o strategii města pracovníky úřadu a zapojit je do implementace * 
2.2.4.  Zefektivnit porady vedení (porady informativní, porady pracovní) * 
2.2.5.  Nastavit systém porad ve všech odborech * 
2.2.6.  Nastavit systém efektivnější kontroly či zadávání úkolů* 
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2.3. Aktualizovat směrnice úřadu 
2.3.1.  Nastavit funkční systém směrnic (znalost, dodržování, kontrola)  
2.3.2.  Vypracovat a zavést pracovní řád (podrobněji definovat pracovní podmínky), popř. 

etický kodex (pravidla komunikace s klientem, oděv, etické jednání) 
2.3.3. Připravit metodické pokyny pro občany při nejčastějších životních situacích (např. 

v oblasti stavebního řízení) 

3. TRVALÝ ROZVOJ  ZAMĚSTNANCŮ  

3.1. Systémová práce se zaměstnanci a nastavení jejich rozvoje 
3.1.1. Aktualizovat náplně činností dle procesů, stanovit u všech pracovníků zastupitelnost, 

nadřízenost, podřízenost  
3.1.2. Pravidelně proškolit zaměstnance ve využívání zakoupených software (Geoportál, GINIS) 
3.1.3. Provádět pravidelně (sebe)hodnocení pracovníků s nastavením rozvojových a 

vzdělávacích ukazatelů (roční plány rozvoje) * 
3.1.4. Společné vzdělávání zaměstanců na téma -  asertivní jednání, proklientský přístup a 

efektivní komunikace (např. situace nespokojený, neodbytný občan, proklientské 

jednání) * 
3.1.5.  Společné rozvojové dny či týmový koučing se zaměstnanci – (např. na téma strategie, 

zlepšení klimatu na úřadě; proklientský přístup, jednotný vizuální styl, etický kodex aj.)*  
3.1.6.  Pravidelně vzdělávat zaměstnance dle jejich preferencí a odbornosti 
3.1.7.  Zvážit rozšíření či úpravy benefitů (zvýšení stravného, příspěvku na důchodové pojištění) 
3.1.8.  Podporovat mimopracovní setkávání a pořádat teambuilding 

4. BUDOVÁNÍ VIZUÁLNÍ IDENTITY, TRANSPARENTNOSTI A PROFESIONALITY ÚŘADU 

4.1. Vytvářet koncepci jednotného vizuálního stylu 
4.1.1.  Zajistit vizuální management (viz.2.1.1) 
4.1.2.  Modernizovat principy jednotné vizuální komunikace (jednotně vizuálně definovat 

soubor výstupů – tiskoviny, prezentace, propagační materiály,  úřední písemnosti)* 

4.2. Trvale zlepšovat a vytvářet koncepci webových stránek 
4.2.1.  Pokračovat na zlepšování designu webových stránek 
4.2.2.  Zlepšit strukturu webových stránek (mnoho informací, špatně se hledají) 

4.3. Aktualizovat a rozšiřovat informace na facebooku 
 
* Spadá do portfolia služeb Regio-Výzkumné a rozvojové centrum 


