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1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

1.1 OBECNÁ DOPORUČENÍ 

 Nastavení univerzálního procesu adaptace pro všechny zaměstnance úřadu: 

V současné době nastavený proces adaptace nového zaměstnance spoléhá na přístup vedoucího odboru případně 

vedoucího oddělení. Do procesu by bylo vhodné doplnit institut garanta adaptačního procesu nového zaměstnance 

(definovat roli a odpovědnost), který by při adaptaci nováčka částečně uvolnil ruce vedoucím zaměstnancům, a dále 

některé formální kontrolní mechanismy spravované například z personálního odboru (checklist adaptace, osobní 

rozhovor nového zaměstnance se zaměstnancem personálního odboru po například dvou měsících trvání pracovního 

poměru s cílem podpořit či usměrnit celkovou adaptaci nového zaměstnance potřebným směrem, tj. zjistit průběh 

adaptace a případně přijmout opatření k úspěšnému dokončení adaptace nového zaměstnance).  

 Revize kompetenčních modelů, aby lépe odpovídaly potřebám úřadu. 

Obvyklá praxe a způsob práce s kompetenčním modelem – po určitém časovém intervalu (3-5 let), případně po 

významné změně priorit a cílů organizace, revidovat a upravit obsah kompetenčního modelu tak, aby odpovídal 

aktuálním prioritám a cílům organizace. 

 Provedení Development centra pro vedoucí pracovníky. 

Tento nástroj se standardně aplikuje v soukromém i veřejném sektoru na zjištění vybraných kompetencí zaměstnanců. 

V tomto případě doporučujeme zaměření ideálně na všechny vedoucí pracovníky, případně na vybrané vedoucí 

pracovníky. Vedení úřadu tak dostane objektivní posouzení schopností jednotlivých řídících pracovníků a navržený 

postup, jak pracovníky dále rozvíjet a pracovat s nimi. Výstup by bylo vhodné propojit s aktualizovaným kompetenčním 

modelem 
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1.2 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 

1.2.1 Sumarizace závěrů za odbor 

Kompletní sumarizace je popsána na stranách 49 - 55. 

V rámci auditu byly v Odboru sociálních věcí jako zásadní identifikovány skutečnosti: 

I. Odpovídající kapacita zaměstnanců odboru: Počet zaměstnanců odboru je po odečtení zaměstnanců 

z projektů srovnatelný s obdobnými kraji v České republice. Na odboru tak nebyla identifkována nad-

dimenzovanost nebo naopak pod-dimenzovanost personálních kapacit. Stávající počet zaměstnanců je tak 

zcela vyhovující. 

II. Personální složení odboru: Kladně je třeba hodnotit, že stávající personální zajištění stěžejních agend je 

poměrně dobře pokryto zkušeným jádrem kmenových zaměstnanců. Na druhou stranu odbor vykazuje i 

vyšší míru menší profesní zkušenosti zbytku týmu, což lze identifikovat jako potenciální riziko, zejména ve 

vztahu ke zvýšené fluktuaci právě těchto mladších zaměstnanců.  

III. Potenciál odboru: S ohledem na výše popsané, podaří-li se udržet mladší zaměstnance v odboru, je možné 

očekávat růst výkonnosti při stávajícím počtu zaměstnanců, neboť bude docházet ke zvýšení zkušeností a 

kompetencí profesně mladších zaměstnanců. 

IV. Vysoký podíl zbytkové / podpůrné činnosti: Na základě rozhovorů a dotazníkového šetření bylo 

identifikováno, že zaměstnanci odboru vnímají až 25% svých činností jako podpůrné a servisní. Na toto 

zjištění je nezbytné reagovat posílením řízení odboru v oblasti nastavení procesů administrace některých 

činností (např. více zdůraznit roli sekretářky. 

V. Změna v oblasti kontrolní činnosti: Do kontrolní činnosti v rámci odboru vstupuje velké množství 

zaměstnanců (24). Některými z nich je navíc tato činnost vnímána jako podpůrná / servisní; u některých 

zaměstnanců dochází rovněž ke kombinaci odborné a kontrolní činnosti (riziko, že zaměstnanec může 

v určitých případech kontrolovat sám sebe). 

VI. Organizační struktura odboru: V žádném jiném ze srovnávaných krajů není agenda příspěvkových 

organizací řešena v rámci samostatného oddělení. Doporučuje se vyhodnotit efektivitu takového změny a 

současně zvážit trend v jiných krajích, kde je standardem rozdělení sociální agendy do více odborů (např. 

samostatná agenda sociálně-právní ochrany dětí jako samostatné oddělení). 

VII. Zatížení odboru velkými projekty: V rámci odboru probíhají paralelně 4 velké projekty podpořené z EU 

fondů, které v kombinaci s větším počtem profesně nezkušených zaměstnanců odboru představují zvýšenou 

zátěž v rámci odboru.  

VIII. Řízení odboru: Při personální auditu byly jako sekundární identifkovány poznatky, že by bylo vhodné 

provést zlepšení řízení odboru. Indicie k tomuto tvrzení jsou: fluktuace v odboru, personální politika odboru 

(vyšší počet profesně nezkušených zaměstnanců), nedostatečná adaptace zaměstnanců (s ohledem na 

čas), rozložení pracovních činností v odboru, a zmiňovaná realizace velkých projektů. 

1.2.2 Doporučení 

I. Vyhodnotit efekt organizační změny (vznik Oddělení příspěvkových organizací a Oddělení rozvoje a 

financování sociálních služeb) a rozhodnout o zachování stavu či jeho úpravě.  
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II. Posílit řízení v odboru, podpořit skupinu méně zkušených zaměstnanců odboru a standardizovat interní 

podpůrné postupy odboru. 

III. Zvážit případné rozdělení odborných sociálních agend do např. dvou oddělení (viz praxe jiných krajských 

úřadů – samostatná oddělení OSPOD). 

IV. Definovat priority a standard kontrolní činnosti Odboru sociálních věcí a rozhodnout o způsobu 

zajištění kontroly sociálních agend (kontrolní skupina v rámci odboru nebo převedení kontroly pod 

Odbor kontroly). 
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1.3 ODBOR ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 
 

1.3.1 Sumarizace závěrů za odbor 

Kompletní sumarizace je popsána na stranách 79 – 82. 

V rámci auditu byly v Odboru školství mládeže a tělovýchovy a sportu jako zásadní identifikovány 

skutečnosti: 

I. Personální zajištění odboru: Ve srovnání s dalšími kraji a rozložení agend je třeba konstatovat, že zajištění 

stěžejních agend je z personálního hlediska na velmi komfortní úrovni. Standardní agenda zaměstnanců 

odboru nabízí možnost ještě detailněji prověřit efektivitu výkonu v agendách a získat tak ještě detailnější 

poznatek skutečnosti (např. provedení výkonové analýzy pomocí snímků pracovních činností). 

Zjištění nás dále nutí k názoru, že personální kapacita odboru zaměřená na agendy školství je vzhledem k 

počtu školských zařízení oproti jiným srovnávaným krajům (75 % počet školských zařízení oproti krajům HK, 

PU, Vysočina, Zlín) naddimenzovaná, a to až o 4 zaměstnance. Nicméně přesný počet by šlo určit na základě 

provedení specificky zaměřeného šetření (viz výše). 

Pozitivně lze hodnotit vyšší míru počtu profesně zkušených zaměstnanců, kteří zajišťují agendy.  

II. Organizační struktura odboru: V rámci odboru byly zjištěny překryvy v činnostech jednotlivých 

zaměstnanců i Oddělení vzdělávání a koncepcí a Oddělení organizační správní. Vzhledem k 75 % počtu 

obsluhovaných školských zařízení oproti jiným srovnávaným krajům a vzhledem k detailu hlavních činností 

vykonávaných jednotlivými zaměstnanci obou oddělení by případné snížení o jednoho zaměstnance v 

každém z uvedených oddělení nemělo ohrozit obsluhu agend obou oddělení. Toto zjištění se ovšem opírá o 

práci se statistickými daty a bylo by opět vhodné provést detailní šetření přímo na odboru pomocí vybraných 

metod (např. již zmiňované výkonové analýzy pomocí snímků pracovních činností). 

Další možnosti řešení: 

1) „Zhutnění“ koncepčních činností v Oddělení vzdělávání a koncepcí a z toho plynoucí možnost snížení 

počtu zaměstnanců oddělení (hlavní činnosti jednoho ze zaměstnanců oddělení v podstatě pouze dublují 

činnosti jiných zaměstnanců oddělení). 

2) Převedení metodických činností z Oddělení organizačního a správního do Oddělení vzdělávání a 

koncepcí a z toho plynoucí možnost snížení počtu zaměstnanců v Oddělení organizačním a správním 

(metodika v oblasti předškolního zdělávání a školního stravování, metodika v oblasti středního vzdělávání, 

VOŠ a domovů mládeže). 

3) Spojením obou oddělení v jedno oddělení a z toho opět plynoucí možnost snížení počtu zaměstnanců. 

1.3.2 Doporučení 

I. Prověřit nabízené varianty řešení a zvážit organizační změnu (spojení obou oddělení) či přesunutí části 

agend v rámci Oddělení vzdělávání a koncepcí a Oddělení organizačního a správního. 

II. Detailně prověřit efektivitu výkonu skupin zaměstnanců obsluhujících stejnou agendu:  

a) v Oddělení financování přímých nákladů, 

b) v Oddělení financování nepřímých nákladů, 

s cílem případného snížení počtu zaměstnanců ve zmíněných odděleních. 
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1.4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

1.4.1 Sumarizace závěrů 

Kompletní sumarizace je popsána na stranách 100 – 104. 

V rámci auditu byly v Odboru životního prostředí a zemědělství jako zásadní identifikovány skutečnosti: 

I. Organizační struktura Závěry z auditu hodnotí organizační strukturu jako logicky a správně poskládanou 

s ohledem na rozležení agend i ve srovnání s dalšími kraji (kdy má odbor KÚ Libereckého kraje dokonce 

méně oddělení než většina jiných srovnatelných krajů).  

Specifika organizačního uspořádání odboru Libereckého kraje je větší počet specialistů podřízených přímo 

vedoucímu odboru (podobnou praxi praktikuje, i když v menší míře, již jen Pardubický kraj); spojení agendy 

ochrany přírody a zemědělství pod jedno oddělení (tato praxe není uplatněná v žádném z porovnávaných 

krajů); spojení agendy vodního a lesního hospodářství pod jedno oddělení (tato praxe není uplatněná v 

žádném z porovnávaných krajů). 

II. Personální zajištění odboru: V porovnání s dalšími kraji je možné konstatovat, že i počet zaměstnanců 

nevybočuje výrazně ze standardu, dokonce má sledovaný odbor menší počet než většina jiných krajů (po 

přepočtu na velkost kraj). Detailnější analýzou počtů zaměstnanců jednotlivých oddělení je možné zjistit, že 

nižší počet zaměstnanců odboru v Libereckém kraji ve srovnání s dalšími kraji je zapříčiněn především 

počtem zaměstnanců zařazených na agendy ochrany přírody a zemědělství. Z valné většiny se jedná ovšem 

o kraje s daleko vyšším podílem zemědělské výroby, než je v kraji Libereckém, a tudíž vyšší počet 

zaměstnanců v těchto krajích je možné logicky zdůvodnit. 

Rozložení zaměstnanců dle věku je velmi slušně vyvážené. Silná je především generace 40 až 50 let (více 

jak 55 % všech zaměstnanců). Jinými slovy následujících nejméně 15 následujících let bude výkon agend 

odboru pokryt zkušenými zaměstnanci. U odboru je i výrazně nižší riziko odchodů mladších zaměstnanců – 

pouhých ca 10 % je jich mladší než 35 let. 

III. Nárůst agendy v Oddělení ochrany ovzduší a odpadů: Na základě ověřených faktů a statistik je zřejmé, 

že v posledních letech se významně navýšila agenda ochrany ovzduší a k dalšímu navýšení dojde vlivem 

zákonů platných od roku 2017. Z tohoto důvodu považujeme námět vedoucí odboru o navýšení počtu úvazků 

na agendě ochrany ovzduší za relevantní. 

Realizovat posílení kapacity Oddělení ochrany ovzduší a odpadů z Oddělení zemědělství a ochrany přírody 

(60-80 % stav zaměstnanců oproti srovnávaným krajům) nebo z Oddělení vodního a lesního hospodářství 

(obsluhou těchto agend se řadí Liberecký kraj mezi nejmenší útvary a zároveň došlo v minulém období 

k nárůstu činností bez navýšení úvazků) není dle našeho názoru reálné. 

Určitá příležitost (vhodná k prověření) k přesunu části kapacity z oddělení do oddělení se objevuje 

v Oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC, a to konkrétně v agendě IPPC, kterou dle pracovních náplní 

zastřešují 3 zaměstnanci. Příležitost generuje pokles agendy nebo alespoň části agendy v oblasti počtu 

podaných žádostí a vydaných rozhodnutí IPPC v posledních letech. 

IV. Administrace dotací: V rámci řízených rozhovoru bylo diskutováno také téma dotačních podpor v Oddělení 

vodního a lesního hospodářství. Dle našeho pohledu vytvoření pracovního místa manažera dotací v odboru 

je spíše záležitostí strategického rozhodnutí vedení kraje než řešení akutní operativní potřeby.  Navýšení 

kapacity obsluhy podpor v lesnictví je dalšímu rozboru (provedení pracovních snímků a výkonová efektivita 
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na dané pracovní pozici). Přesto nevnímáme v tento okamžik (i vzhledem k celkově malé zátěži 

zaměstnanců odboru v projektech) jako zásadní riziko. 

V. Kvalitní řízení odboru: Řízení odboru vykazuje kvalitní a profesionální řízení, což je možné opřít o strukturu 

odboru, dobrou dělbou práce a její organizací (včetně zastupitelnosti), vedoucí oddělení zvládají roli 

odborného pracovníka i vedoucího, ad. 

1.4.2 Doporučení 

I. Doporučujeme prověřit možnost přesunu části kapacity z agendy IPPC do oddělení ochrany ovzduší a 

odpadů a po prověření této možnosti rozhodnout o posílení kapacity pro zpracování agendy ochrany 

ovzduší (posílení kapacity z vlastních zdrojů odboru nebo navýšení kapacity odboru o jeden úvazek – 

pravděpodobnější varianta). 

II. Provést detailní výkonový rozbor oblasti zajištění podpor v lesnictví a myslivosti s cílem rozhodnout o 

případném navýšení kapacity odboru (včetně zvážení strategického rozhodnutí zřídit na odboru pozici 

manažera dotací). 
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1.5 ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE 
 

1.5.1 Sumarizace závěrů 

Kompletní sumarizace je popsána na stranách 109 – 110.  

V rámci auditu byly v Oddělení sekretariátu ředitele jako zásadní identifikovány skutečnosti: 

I. Organizace oddělení: Stávající organizační začlenění lze hodnotit dobře bez výraznějších hrozících rizik. 

Naopak výhodou je soustředění celé kapacity podpory vedení pod jeden útvar (zastupitelnost, možnost 

sjednoceného standardu podpory členům vedení kraje, řízení stejných pracovních pozic z jednoho 

manažerského místa – na tomto místě doporučujeme věnovat řízení a komunikaci větší pozornost, např. 

zavedením pravidelných porad a celkového řízení těchto pozic – viz například zmíněný standard podpory). 

Z organizačního hlediska působí neefektivně samostatná pozice manažera kvality. Tuto pozici by bylo 

vhodné začlenit do tohoto útvaru. 

II. Platové zařazení zaměstnanců asistenční podpory: Žádný ze srovnávaných krajů nepracuje 

s rozřazením asistentek a administrativní podpory jako v Libereckém kraji; všichni administrativně-asistenční 

zaměstnanci jsou na ostatních srovnávaných krajích zařazeni do funkce asistentka. 

Rozdíly v zatřídění do různých platových tříd při velmi podobném charakteru výkonu práce představují velké 

riziko pro vztahy a atmosféru v daném oddělení. Z hmatatelnějších aspektů představuje různé zařazení do 

platových tříd určitou překážku při zastupitelnosti a spolupráci dvou zaměstnanců s odlišnou platovou třídou. 

Odlišné platové zatřídění doporučujeme ponechat pouze pozici odborného pracovníka, čímž by se odlišily 

požadované rozdíly mezi administrativně-organizační podporou člena rady a odbornou podporu.  

III. Časová náročnost činností: Z hlediska časové náročnosti činností oddělení vzhledem k počtu 

zaměstnanců a personálnímu zajištění se nevymyká oddělení srovnávanému vzorku jiných krajských úřadů; 

kapacita asistenční podpory je dobrá, oproti většině srovnávaných krajů je dokonce mírně větší (1 až 2 

asistenční pracovní pozice navíc oproti jiným krajům). 

1.5.2 Konkrétní doporučení 

I. Pod oddělení začlenit další pozici (manažer kvality). 

II. Zařadit administrativně-asistenční zaměstnance do stejné platové třídy a současně na tyto pozice 

srovnat nároky, které se v praxi stejně mnohdy smazávají.  

a. Výjimku ponechat u odborného pracovníka. 
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2 ÚVOD  

2.1 REKAPITULACE ZADÁNÍ 

Cílem auditu má být nezávislé a objektivní zmapování personálního potenciálu vybraných odborů a jeho 

využití, zmapování průběhu všech procesů včetně posouzení účelnosti jednotlivých činností naplňujících 

tyto procesy a provedení analýzy stávajícího organizačního uspořádání a z toho plynoucího počtu 

zaměstnanců. 

Očekávanými cíli a výstupy auditu je návrh optimalizace organizačního uspořádání a procesů a jejich 

personálního zabezpečení, dále identifikace silných a slabých stránek současné organizační struktury 

a vykonávaných procesů a návrhy konkrétních řešení pro eliminaci slabých stránek a rizik a posílení 

silných stránek a implementaci příležitostí. 

Do personálního auditu budou zahrnuty tyto odbory:  

 odbor školství mládeže tělovýchovy a sportu (53 pracovních pozic); 

 odbor sociálních věcí (38; pracovních pozic); 

 odbor životního prostředí a zemědělství (39 pracovních pozic); 

 oddělení sekretariátu ředitele (18 pracovních pozic). 

2.2 ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ PODKLADY 

Základní statistická a faktická data o kraji a jeho krajském úřadu jsou základním východiskem pro tvorbu 

každého auditu. Do této skupiny řadíme nejen strukturu úřadu, ale i auditovaných odborů, a poté 

i postavení a srovnání kraje v rámci dalších samosprávných celků v ČR, což je klíčové pro metodu 

benchmarku.  
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2.2.1 Liberecký kraj  

Liberecký kraj patří z hlediska polohy k příhraničním regionům a rozlohou i počtem obyvatel k menším 

krajům. Přesná čísla jsou poté v samostatné kapitole definující benchmark. 

 

Zdroj: Wikipedia 

 

Zdroj: Portál územního plánování 
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2.2.2 Struktura úřadu 

Celkový počet pracovních míst Krajského úřadu Libereckého kraje: 426. (Z toho: 32 pracovních míst 

hrazených mimo rozpočet LK (projekty), 23 pracovních míst – provoz budovy a autoprovoz.) 

Organizační struktura Krajského úřadu Libereckého kraje platná k 07/2017 

 
Zdroj: KÚ Liberckého kraje  
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2.2.3 Struktura a statistiky z auditovaných odborů / oddělení 

Při realizaci personálního auditu je jedním ze základních vstupů zhodnotit strukturu auditovaných odborů 
/ oddělení, a to s ohledem na velikost kraje a obecně strukturu a velikost samotného úřadu. Vše se 
provádí v kontextu srovnání s dalšími vybranými krajskými úřady. 
 
 Druhým důležitým vstupem jsou statistiky z auditovaných odborů, konkrétně poté statistiky: 

 Fluktuace zaměstnanců = odchody a příchody na odbor; 

 Statistiky výstupů jednotlivých útvarů. 

 
Výše popsané informace jsou poté brány jako vstupní data k řízeným rozhovorům, kde jsou řešeny 
i s vedoucími zaměstnanci. 
 

ODBOR SOCIÁLNÍ 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VÉCÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor sociálních věcí 38  

Oddělení sociální práce 16 

Sociální práce 

Protidrogová koordinace 

Koordinace činností ve vztahu k menšinám 

Sociálně-právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče 

Projekt z EU fondů 

Veřejné opatrovnictví 

Oddělení příspěvkových 

organizací 
4 

Metodik příspěvkových organizací 

Metodik-ekonom pro příspěvkové organizace 

Oddělení rozvoje a 

financování soc. služeb 
15 

Registrační, koordinační, kontrolní, analytické, 

finanční služby týkající se sociálních služeb  

Projekt z EU fondů 

 

Pod Odbor sociálních věcí jsou dále zahrnuti: 

 odborný zaměstnanec (1x), 

 odborný administrativní zaměstnanec (1x). 

 

V oddělení rozvoje a financování sociálních služeb je 1 pozice neobsazená (oddělení by tak mělo mít 16 

zaměstnanců). 

 

Odbor sídlí v budově Krajského úřad Libereckého kraje v ulici U Jezu 642/2a.  

V rámci budovy je jeho pracoviště dislokováno v několika patrech úřadu. 
 
Poznámka: Pro potřeby benchmarku bylo pracováno s počtem 30 zaměstnanců, neboť byli 
odečteni zaměstnanci vyčlenění čistě na projekty.  
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor životního prostředí 

a zemědělství 
39  

Oddělení zemědělství 

a ochrany přírody 
9 

Ochrana přírody a krajiny 

Zemědělství 

CITES 

Ochrana horninového prostředí 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Oddělení posuzování 

vlivů na životní prostředí 

a IPPC 

7 

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí 

IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění 

Prevence závažných havárií 

Oddělení ovzduší 

a odpadů 
7 

Odpadové hospodářství 

Ochrana ovzduší 

Oddělení vodního 

a lesního hospodářství 
10 

Vodní hospodářství 

Povodňová ochrana 

Fond ochrany vod Libereckého kraje 

Lesní hospodářství 

Lesnický fond 

Myslivost a rybářství 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

Dotační fond LK – oblast ŽP 

 

Pod Odbor životního prostředí a zemědělství jsou dále zahrnuti: 

 sekretářka odboru (2x), 

 pracovník správy GIS pro životní prostředí, správy mapových server, 

 ekonom odboru, 

 právník odboru. 

 

Odbor sídlí v budově Krajského úřad Libereckého kraje v ulici U Jezu 642/2a. 

 
Poznámka: Pro potřeby benchmarku bylo pracováno s plným počtem zaměstnanců odboru.  
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu 

53  

Oddělení organizační 

a správní 
9 

Statistické výkazy, zpracování dat 

Školský rejstřík  

Daňové a správní řízení 

Konkurzní řízení 

Metodika předškolního a středního vzdělávání 

Metodika školního stravování, mezd a platů 

Oddělení vzdělávání 

a koncepcí 

6 (1 místo 

neobsazeno) 

Metodika speciálního vzdělávání a celoživotního 

vzdělávání 

Metodika středních škol, maturity 

Metodika základního vzdělávání, ZUŠ a DDM 

Koncepce DZ, VZ, EVVO 

Primární prevence 

Nostrifikace, normativy 

Oddělení financování 

nepřímých nákladů 
13 

Rozpočtování nepřímých nákladů PO 

Účtování a fakturace nepřímých nákladů PO 

Metodika nepřímých nákladů 

Inventarizace majetku, limity OŠMTS 

Veřejné zakázky 

Oddělení financování 

přímých nákladů 
7 

Rozpočtování přímých nákladů 

Účtování a fakturace přímých nákladů 

Metodika přímých nákladů 

Dotace 

Oddělení mládeže, sportu 

a zaměstnanosti 
7 

Volnočasové aktivity, soutěže 

Sport a tělovýchova 

Oddělení projektu 

ve vzdělávání 
7 

Projekty podpory odborného vzdělávání včetně 

spolupráce škol a zaměstnavatelů 

Projekty rozvoje kariérového poradenství 

Projekty rozvoje škol, jako center dalšího profesního 

vzdělávání 

Metodika podpory inkluze – projekt KAP LK 

Metodika podpory kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě 

Metodika rozvoje cizích jazyků 

Metodika pro čtenářskou a matematickou gramotnost 

Projekty pro zkvalitnění péče o žáky nadané 

a talentované  

Metodika pro ICT kompetence 
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Pod Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu jsou dále zahrnuti: 

 sekretářka odboru. 

 

Odbor sídlí v budově Krajského úřad Libereckého kraje v ulici U Jezu 642/2a. 

 
Poznámka: Pro potřeby benchmarku bylo pracováno s počtem 39 zaměstnanců, neboť byli 
odečteni zaměstnanci z Oddělení projektů ve vzdělávání a Oddělení mládeže, sportu a 
zaměstnanosti (to bylo benchmarkováno samostatně). 

 

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE 

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Oddělení sekretariátu 

ředitele 

15  

z toho sekretářky členů 

rady 

4 Podpora členů rady 

z toho asistentky členů 

rady 

4 Podpora členů rady  

z toho odborný 

zaměstnanec člena rady 

3 Podpora členů rady 

z toho energetický 

manažer 

1  

z toho manažer 

bezpečnosti informací 

1  

 

Pod Oddělení sekretariátu ředitele jsou dále zahrnuti: 

 odborný zaměstnanec oddělení (2x). 

 

Odbor sídlí v budově Krajského úřad Libereckého kraje v ulici U Jezu 642/2a. 

 

Poznámka: Pro potřeby benchmarku bylo pracováno s plným počtem zaměstnanců oddělení.  
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FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ NA AUDITOVANÝCH ODBORECH 
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2.3 BENCHMARK 

Jako benchmarkové krajské samosprávy byly na základě statistických dat vybrány: Pardubický kraj, 

Královehradecký kraj, Zlínský kraj. Kritériem pro výběr benchmarkového kraje byly následující údaje: 

 Počet obyvatel v kraji 

 Počet okresů v kraji 

 Počet obcí s rozšířenou působností 

 

U benchmarku byly sledovány následující atributy: 

 Organizační struktura kraje 

 Organizační struktura odborů / oddělení 

 Personální zajištění odborů / oddělení 

 

Cílem benchmarku ve vztahu k auditu je: 

 Hledat odlišnosti v organizační struktuře úřadu, odborů, oddělení 

 Identifikovat důvody  

 Definovat dobrou praxi 

 

Region (NUTS 
2) 

Kraj (NUTS 3) 
Stav obyvatel k 

31. 12. 2016 
Okresy (LAU 1) Počet ORP 

Střední Čechy 
(CZ02) 

Středočeský 
(CZ020) 

1 326 876 

Okres Benešov 
Okres Beroun 
Okres Kladno 
Okres Kolín 
Okres Kutná Hora 
Okres Mělník 
Okres Mladá Boleslav 
Okres Nymburk 
Okres Praha-východ 
Okres Praha-západ 
Okres Příbram 
Okres Rakovník 

26 

Praha (CZ01) 
Hl. m. Praha 
(CZ010) 

1 267 449 NA NA 

Moravskoslezsko 
(CZ08) 

Moravskoslezský 
(CZ080) 

1213311 

Okres Bruntál 
Okres Frýdek-Místek 
Okres Karviná 
Okres Nový Jičín 
Okres Opava 
Okres Ostrava-město 

22 

Jihovýchod 
(CZ06) 

Jihomoravský 
(CZ064) 

1 175 025 

Okres Blansko 
Okres Brno-město 
Okres Brno-venkov 
Okres Břeclav 
Okres Hodonín 

21 
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Okres Vyškov 
Okres Znojmo 

Severozápad 
(CZ04) 

Ústecký (CZ042) 822 826 

Okres Děčín 
Okres Chomutov 
Okres Litoměřice 
Okres Louny 
Okres Most 
Okres Teplice 
Okres Ústí nad Labem 

16 

Jihozápad (CZ03) 
Jihočeský 
(CZ031) 

637 834 

Okres České 
Budějovice 
Okres Český Krumlov 
Okres Jindřichův 
Hradec 
Okres Písek 
Okres Prachatice 
Okres Strakonice 
Okres Tábor 

17 

Střední Morava 
(CZ07) 

Olomoucký 
(CZ071) 

634 718 

Okres Jeseník 
Okres Olomouc 
Okres Prostějov 
Okres Přerov 
Okres Šumperk 

13 

Střední Morava 
(CZ07) 

Zlínský (CZ072) 584 676 

Okres Kroměříž 
Okres Uherské Hradiště 
Okres Vsetín 
Okres Zlín 

13 

Jihozápad (CZ03) Plzeňský (CZ032) 576 616 

Okres Domažlice 
Okres Klatovy 
Okres Plzeň-jih 
Okres Plzeň-město 
Okres Plzeň-sever 
Okres Rokycany 
Okres Tachov 

15 

Severovýchod 
(CZ05) 

Královéhradecký 
(CZ052) 

551 421 

Okres Jičín 
Okres Hradec Králové 
Okres Náchod 
Okres Rychnov nad 
Kněžnou 
Okres Trutnov 

15 

Severovýchod 
(CZ05) 

Pardubický 
(CZ053) 

516 149 

Okres Chrudim 
Okres Pardubice 
Okres Svitavy 
Okres Ústí nad Orlicí 

15 

Jihovýchod 
(CZ06) 

Vysočina (CZ063) 509 475 

Okres Havlíčkův Brod 
Okres Jihlava 
Okres Pelhřimov 
Okres Třebíč 
Okres Žďár nad 
Sázavou 

15 
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Severovýchod 
(CZ05) 

Liberecký (CZ051) 439 639 

Okres Česká Lípa 
Okres Jablonec nad 
Nisou 
Okres Liberec 
Okres Semily 

10 

Severozápad 
(CZ04) 

Karlovarský 
(CZ041) 

297 828 
Okres Cheb 
Okres Karlovy Vary 
Okres Sokolov 

7 

Zdroj dat: Český statistický úřad  
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2.3.1 Pardubický kraj 

ODBOR SOCIÁLNÍ 

ODBOR SOCIÁLNÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor sociální 27  

Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí 
4 

Náhradní rodinné péče 

Metodická, konzultační, poradenská a kontrolní 

činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany 

Transformace systému péče o ohrožené děti 

Oddělení ekonomické 11 

Ekonomické činnosti 

Zajišťování zřizovatelských funkcí vůči PO (9 PO) 

Řešení dotací (účelových atd.) vůči poskytovatelům 

Registrace poskytovatelů soc. služeb 

Individuální projekt PAR kraje 

Koncepční oddělení 6 

Plánování a rozvoj sociálních a souvisejících služeb 

Romská problematika a národnostní menšiny 

Protidrogová politika 

Prevence kriminality 

Sociální práce v přenesené působnosti 

Rodinné pasy PAR kraje 

NNO 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru (1x): právník (1x), asistentka (1x) 

Odbor sídlí v 1. budově (rozdělen ve 2 patrech budovy; oddělení však sedí pohromadě). 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor životního prostředí 

a zemědělství 
44  

Oddělení vodního 

hospodářství 
6 

Přenesená působnost dle vodního zákona 

Samostatná působnost dle zákona o vodovodech 

a kanalizacích 

Oddělení integrované 

prevence 
9 

Přenesená působnost dle zákona dle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona 

o integrované prevenci, horního zákona, zákona 

o hornických činnostech, zákona o geologických 

pracích 
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Samostatná působnost dle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí 

Oddělení ochrany přírody 9 

Přenesená působnost v oblasti dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny 

Samostatná působnost dle zákona o ochraně přírody 

a krajiny 

Oddělení ochrany 

ovzduší a odpadového 

hospodářství 

9 

Přenesená působnost v oblasti ochrany ovzduší dle 

příslušného zákona; dále v oblasti hospodaření 

s odpady dle příslušné legislativy 

Samostatná působnost oblast odpadového 

hospodářství spadající pod tuto působnost 

Oddělení zemědělství 7 

Přenesená působnost dle legislativy v těchto 

oblastech: správa lesů, obchod s reprodukčním 

materiálem lesních dřevin, myslivosti, rybářství, 

agenda dle sankčního zákona, zákona na ochranu 

zvířat proti týrání atd. 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru (1x): právník (1x), asistentka (1x), ekonom (1x). 

Odbor sídlí v 1. budově, v 1. patře. 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor školství 41  

Oddělení ekonomické 20 

Přenesená působnost: Rozepisuje finanční prostředky 

školám a školským zařízením atd. 

Samostatná působnost: Účetní metodika a metodická 

podpora pro školy a zařízení zřízené krajem 

Podklady pro hospodaření škol 

Oddělení organizační 

a vzdělávání 
18 

Přenesená působnost: aktualizace a dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

v kraji atd. 

Samostatná působnost: Metodická podpora škol 

a školských zařízení, kontrolní činnost škol 

a školských zařízení atd. 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru (1x): právník (1x), asistentka (1x). 

Odbor sídlí v 1. budově, v 1. patře. 
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AGENDA SEKRETARIÁTU 

Agenda vedení sekretářek / asistentek (v kraji nejsou pozice rozděleny na rozdíl od Libereckého kraje) 

spadá pod Kancelář hejtmana, konkrétně pod Oddělení sekretariátu.  

 

Energetický manažer je zařazen pod Odbor majetkový, stavebního řádu a investic. 

 

2.3.2 Královehradecký kraj 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

ODBOR SOCIÁLNÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor sociálních věcí 31  

Oddělení analýz, 

koncepcí a financování 
16 

Rozvoj sociálních služeb 

Financování sociálních služeb 

Plánování a financování sociálních služeb 

Koordinace a metodika sociální prevence 

Příspěvkové organizace – kontrola atd. (24 PO) 

Protidrogová problematika 

Oddělení sociálních 

služeb a sociálně právní 

ochrany dětí 

11 

Sociální práce v přenesené působnosti 

Sociální služby (metodika, poradenství, konzultace) 

Sociálně právní ochrana dětí, ochrana dětí a ochrana 

před domácím násilím, náhradní rodinná péče 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru: právník (1x), podpora (1x), ekonom dotací (1x). 

Odbor sídlí v 1. budově (rozdělen ve 2 patrech budovy; oddělení však sedí pohromadě). 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor životního prostředí 

a zemědělství 
42  

Oddělení administrativní 

a správní 
2 Asistenční činnost pro oddělení - úsek 

Oddělení administrativní 

a správní - úsek 

samosprávných činností 

4 

Environmentální vzdělávání 

Ekonom 

Stanovisko OPŽP 

Oddělení ochrany přírody 

a krajiny 
9 

Ochrana přírody a krajiny, CITES 

Natura 2000 
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Oddělení zemědělství 6 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Lesnictví 

Rybářství a myslivost 

Oddělení EIA, IPPC 

a technické ochrany ŽP 
12 

Technická ochrana životního prostředí - odpadové 

hospodářství 

Technická ochrana životního prostředí – ochrana 

ovzduší 

Integrovaná prevence IPPC 

Posuzování vlivů na životní prostředí EIA 

Oddělení vodního 

hospodářství 
7 

Přenesená působnost dle vodního zákona 

Samostatná působnost dle zákona o vodovodech 

a kanalizacích 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru (1x): právník (1x). 

Odbor sídlí v 1. Budově, v 1. patře. 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor školství 37  

Oddělení středního 

a speciálního vzdělávání 
10 

Implementace OP VVV – krajský akční plán 

vzdělávání 

Speciální školy 

Střední školy a SOŠ atd. 

Oddělení primárního 

a zájmového vzdělávání 
8 

Koordinace školské prevence 

Správa a pomoc obcím – rejstřík škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ 

atd.) 

Sport a volný čas – dotační programy 

Oddělení rozpočtu škol 

a školských zařízení 
9 

Finanční kontrola, metodika 

Rozpočtování – subjekty zřizované obcemi 

Rozpočtování – krajské a soukromé subjekty 

Oddělení účetní evidence 

škol a školských zařízení 
7 

Kontrola krajských subjektů 

Metodika účetnictví a výkaznictví krajských subjektů 

Účetnictví, platební styk pro školství 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru (1x): právník (1x), asistentka (1x). 

Odbor sídlí v 1. Budově, v1. patře. 
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AGENDA SEKRETARIÁTU 

Agenda vedení sekretářek / asistentek (v kraji nejsou pozice rozděleny na rozdíl od Libereckého kraje) 

spadá pod Kancelář hejtmana, konkrétně pod Oddělení sekretariátu hejtmana. 

 

Poznámka: Oddělení interního auditu je začleněna pod ředitele úřadu. 

 

2.3.3 Zlínský kraj 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

ODBOR SOCIÁLNÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor sociálních věcí 38  

Oddělení sociálně-právní 

ochrany 
9 

Sociální a poradenské práce včetně metodické 

podpory, koordinační  činnosti v agendě ad. 

Psychologové 

Oddělení sociálních 

služeb 
6 

Agenda příspěvkových organizací (koordinace, 

metodická podpora, ekonomicko-finanční agenda), 

samostatný výkon agendy (17 PO) 

Oddělení plánování 

a rozvoje sociálních 

služeb 

10 

Komplexní agenda sociálních služeb (koordinační, 

metodická atd. podpora) 

Tvorba koncepce sociálních služeb v kraji 

Oddělení sociální práce 

a zdravotnických činností 

v sociálních službách 

9 
Metodická, analytická, poradenská, odborná činnost 

v agendě sociální práce a péče 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru (1x): právník (1x), asistentka (2x). 

Odbor sídlí v 1. budově (rozdělen ve 2 patrech budovy; oddělení však sedí pohromadě). 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor životního prostředí 

a zemědělství 
47  

Oddělení hodnocení 

ekologických rizik 
11 

Integrovaná prevence 

Integrovaná prevence, EIA, SEA 

Oddělení 

ochrany přírody a krajiny 
9 

Ochrana přírody a krajiny 

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta 

Výkon státní správy - NATURA 2000 
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Oddělení technické 

ochrany prostředí 

a energetiky 

11 

Na úrovni přenesené i samostatné působnosti: 

Ochran ovzduší 

Odpadové hospodářství a geologie 

 

Oddělení 

vodního hospodářství 
5 Vodní hospodářství 

Oddělení zemědělství, 

lesního hospodářství, 

myslivosti a rybářství 

8 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Státní správa lesů 

Státní správa rybářství, ochrany zvířat, ochrany ZPF 

Státní správa na úseku zemědělství a lesů 

Státní správa lesů, myslivost 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Státní správa lesů a příspěvky na hospodaření v 

lesích 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru (1x): právník (1x), asistentka (1x). 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 

ODBOR / ODDĚLENÍ 
POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 
AGENDA 

Odbor školství, 

mládeže a sportu 

50  

Oddělení mládeže, sportu 

a rozvoje lidských zdrojů 
8 

Přenesená působnost: Koordinuje zpracování 

a aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy kraje; odpovídá za 

oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže, 

jevů ve vztahu k mládeži; odpovídá za organizování 

soutěží vyhlašovaných krajem 

Samostatná: Připravuje koncepce rozvoje různých 

oblastí, dotační politika 

Oddělení organizační 

a správní 
16 

Přenesená působnost: Úkoly dle zákona 

o předškolním, základním atd. vzdělávání, metodická 

a organizační podpora školských zařízení v oblasti 

stravování, řeší smlouvy se soukromými školami, 

metodická podpora v oblasti školské legislativy pro 

školy 

Samostatná působnost: Zřizování a rušení školských 

zařízení, práce se zřizovacími listinami, evidence 

rozhodnutí ministerstva atd. 

Oddělení rozpočtu 

a financování školství 
10 Pouze samostatná působnost:  
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v samostatné působnosti Podklady pro zajištění prostředků na neinvestiční 

výdaje škol 

Návrh výše příspěvků na neinvestiční výdaje 

Finanční vztahy, návrh rozpočtu atd.  

Zajišťuje komplexní metodiku a poradenskou činnost 

v oblasti účtování 

Oddělení rozpočtu 

a financování školství 

v přenesené působnosti 

14 

Pouze přenesená působnost: 

Odpovědnost za plnění úkolů vyplývající ze zákona 

o předškolním, školním atd. vzdělávání 

Statistické výkaznictví 

 

Poznámka: Přímo pod vedoucím odboru (1x): asistent (1x). 

 

AGENDA SEKRETARIÁTU 

Agenda vedení sekretářek / asistentek (v kraji nejsou pozice rozděleny na rozdíl od Libereckého kraje) 

spadá pod Odbor Kancelář hejtmana, konkrétně pod Oddělení organizační. 

 

Poznámka: Interní audit má samostatný odbor. 

 

  



29 / 112 

 

 Personální audit vybraných odborů KÚ Libereckého kraje 

č. 8240_říjen_2017 

© M.C.TRITON, spol. s r.o. 

 

3 PRŮBĚH A METODIKA AUDITU 

3.1 AUDITORSKÝ TÝM 

Ing. Lukáš Jakubec - konzultant společnosti M.C.TRITON 

Mgr. Kamil Papež, MPA - konzultant společnosti M.C.TRITON 

3.2 HARMONOGRAM REALIZACE 

Projekt byl realizován od června do října 2017. 
 

KDY CO KDO 

14. 6. 2017 Zahájení projektu – úvodní setkání 
Konzultant M.C.TRITON 
+členové kolegia ředitele KÚ 

27. 6. 2017 

Řízené rozhovory s: 

 vedoucí odboru sociálního (a vedoucími 
oddělení spadající do odboru), 

 vedoucím oddělení sekretariátu ředitele. 

Konzultant M.C.TRITON 
+ vedoucí pracovníci 
dotčených odborů 

30. 6. 2017 

Řízené rozhovory o personální situaci na 
Odboru životního prostředí a zemědělství 
a Odboru školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu 

Ing. Lukáš Jakubec 
(konzultant M.C.TRITON) 

Mgr. Leoš Křeček, vedoucí 
Odboru školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu 

RNDr. Jitka Šádková, 
vedoucí Odboru životního 
prostředí a zemědělství 

18. 7. 2017 

Řízené rozhovory se: 

 zaměstnanci odboru sociálního,  

 zaměstnanci oddělení sekretariátu 
ředitele. 

Konzultant M.C.TRITON 
+ určení zaměstnanci 

19. 7. 2017 

Řízené rozhovory se: 

 zaměstnanci odboru sociálního.  

 zaměstnanci oddělení sekretariátu 
ředitele. 

Konzultant M.C.TRITON 
+ určení zaměstnanci 

25. 7. 2017 
Řízený rozhovor se zaměstnancem odboru 
sociálního  

Konzultant M.C.TRITON 
+ určený zaměstnanec 
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26. 7. 2017 

Řízené rozhovory o personální situaci na 
Odboru životního prostředí a zemědělství 
a Odboru školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu 

Ing. Lukáš Jakubec 
(konzultant M.C.TRITON) 

Ing. Markéta Miklasová, 
vedoucí Oddělení ovzduší 
a odpadů 

Ing. Monika Čermáková, 
vedoucí Oddělení vzdělávání 
a koncepcí 

JUDr. Helena Vašková, 
vedoucí Oddělení 
organizačního a správního 

 

3.3 CO JE PERSONÁLNÍ AUDIT 

Personální audit velmi těsně souvisí s procesním auditem: výkon pracovní funkce je do velké míry 

podmíněn organizací práce a procesů, která je předmětem procesního auditu; rozhovory se zaměstnanci 

firmy jsou jedním ze zdrojů informací o této oblasti. Vztah je pak reciproční: výsledky procesního auditu 

mohou vést k personálním změnám a výsledky auditu personálního mohou naopak iniciovat změny 

v organizaci a příslušných procesech.  

 

Personální audit může být zaměřen na:  
- zhodnocení kvality v oblasti ŘLZ (řízení lidských zdrojů);  
- poskytnutí nezávislého pohledu na úroveň a využití lidského potenciálu v aktuálních podmínkách 

organizace/firmy.  

3.4 POUŽITÉ METODY 

OBECNÝ POPIS METOD 

 

METODA 

 
POPIS 

Studium interní 

dokumentace 

Studium a analytické zhodnocení dokumentace z úřadu. 

Řízené 

rozhovory 

Rozhovory o pevné struktuře obsahující otevřené a cílené otázky včetně křížového 

ověření odpovědí. Cílem je zjištění nebo validace potřebných informací. Rozhovory 

jsou individuální. Cílem je určit hlavní pracovní činnosti s výstupem a získat jejich 

rozpis na dílčí pracovní operace včetně časové dotace. Rozhovory probíhají 

v prostorách úřadu. 
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Měření 

a komparace 

Metoda pro měření (kvantitativní určení výskytu daných jevů a jejich vzájemné 

srovnání) a komparace (srovnání získaných údajů s cílem usuzovat na vlastnosti 

procesů a jejich prvků). 

Benchmarking 
Srovnání výkonu a sledované oblasti napříč českou samosprávou, a to formou 

sdílení dobré praxe.  

Analýza 

a syntéza 

Analýza je metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. 

Syntéza sjednocuje několik jednodušších informací do jednoho celku. 

Explanace Metoda pro určení příčin výskytu daných jevů. 

Dedukce Metoda využívaná při formulací návrhů řešení a doporučení. 

Paretova 

analýza 

Metoda pro určení priorit, na které je třeba se zaměřit při analýze informací. Metoda 

vychází z logiky, že uspořádává položky podle zvoleného parametru a analyzuje 

pouze položky znamenající 80 % celkové hodnoty zvoleného parametru všech 

položek. 

 

3.4.1 Studium interní dokumentace 

A. Pracovní náplně auditovaných osob  

B. Seznam činností, za jejich plnění je zodpovědný auditovaný odbor 

C. Organizační řád úřadu 

D. Organizační struktura jednotlivých odborů 

E. Pracovní řád úřadu  

F. Kompetenční modely jednotlivých odborů / oddělení 

G. Statistická data vedená odborem personálním 

3.4.2 Metody využité při auditu 

HLAVNÍ METODY K ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH INFORMACÍ 

A. Řízené rozhovory slouží ke zjištění a validaci informací. Rozhovory mají poměrně pevnou strukturu 

obsahující otevřené a cílené otázky včetně křížového ověření odpovědí. 

o Rozhovor s vedoucím odboru – orientační struktura otázek: 

 Popište organizační strukturu odboru. 

 Popište nám jednotlivé činnosti, za které je odbor, který řídíte, zodpovědný. 

 Jakým způsobem řídíte a komunikujete v rámci odboru? 

 Jak často máte porady se svými podřízeními? 

 Jak kontrolujete činnost pracovníků? 

 Podle čeho poznáváte, že vaši podřízení pracují efektivně? 
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 Jak hodnotíte své podřízené? 

o Rozhovor s příslušným pracovníkem: 

 Co je vaší pracovní náplní? 

 Jaká činnost (proces) z vaší pracovní náplně zabírá největší pracovní kapacitu? 

 Popište, jaké a od koho potřebujete vstupy, abyste mohl/la činnost provést? 

 Atd. 

Touto strukturou otázek postupujeme při dalších činnostech. Snažíme se provést kvalifikovaný odhad 

jednotlivých částí celého procesu. 

 

B. Benchmarking - Srovnání výkonu a sledované oblasti napříč českou samosprávou, a to formou sdílení 

dobré praxe. Benchmarking se při zpracování výstupu využívá zejména jako doplňující aspekt k řízeným 

rozhovorům, tj. doplnění agend a potřebných časů, které nebyly získány na řízených rozhovorech. 

Benchmarking tak umožňuje lépe a přesněji specifikovat potřebnou časovou náročnost daného úkonu a 

s jeho pomocí je docíleno přesnějších výstupů.  

METODY VYUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝSTUPŮ Z AUDITU 

- Analýza - metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. 

- Syntéza – metoda, která sjednocuje několik jednodušších informací do jednoho celku. 

- Dedukce - metoda využívaná při formulaci návrhů řešení a doporučení. 

- Paretova analýza - metoda pro určení priorit, na které je třeba se zaměřit při analýze informací. Metoda 

vychází z logiky, že uspořádává položky podle zvoleného parametru a analyzuje pouze položky znamenající 

80 % celkové hodnoty zvoleného parametru všech položek.  

DALŠÍ VYUŽITÉ METODY 

- Brainstorming - metoda pro generování podnětů a způsobů řešení. Metoda byla využita mezi členy 

řešitelského týmu při tvorbě této zprávy. 
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4 ZJIŠTĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ / 

ODDĚLENÍ 

4.1 ODBOR SOCIÁLNÍCH VÉCÍ 

 

4.1.1 Organizace odboru 

Odbor sociální Krajského úřadu Libereckého kraje patří svoji velikostí k větším odborům v rámci celého 

úřadu. Zajišťuje komplexní agendu v sociální oblasti v přenesené i samostatné působnosti. Rozdělení 

agendy v přenesené nebo samostatné působnosti se liší dle jednotlivých oddělení v rámci odboru, která 

jsou v současné době 3 (odbor byl původně členěn na dvě oddělení; v souvislosti s přenesením agendy 

financování sociálních služeb na krajskou úroveň bylo vyčleněno samostatné Oddělení rozvoje 

a financování sociálních služeb).  

 

U agend vycházející z přenesené působnosti lze konstatovat, že nároky na činnosti vyšších 

samosprávných celků dlouhodobě rostou. Jde navíc o agendy, jejichž směřování nemůže kraj ovlivnit.   

 

Detailnější porovnání organizace odborů sociálních věcí na některých krajích přináší následující tabulka. 
 
Benchmark odborů sociálních věcí září 2017 
 

LB kraj  

 

38 zaměstnanců 

(z toho1 

neobsazené) 

HK kraj 

 

31 zaměstnanců 

PU kraj 

 

27 zaměstnanců 

ZČ kraj 

 

35 zaměstnanců 

KV kraj 

 

27 zaměstnanců 

Vysočina 

 

33 zaměstnanců 

ZL kraj 

 

38 zaměstnanců 

Vedení odboru 

1+3+2   

 

(6) 

Vedení odboru 

1+2+3   

 

(6) 

Vedení odboru 

1+3+2    

 

(6) 

Vedení odboru 

1+3 

 

(4) 

Vedení odboru 

1+4 

 

(5) 

Vedení odboru 

1+4+1 

 

(6) 

Vedení odboru 

1+4+3 

 

(8) 

Oddělení 

sociální práce 

 

 

11 

Oddělení 

sociálních 

služeb a právní 

ochrany dětí 

10 

Oddělení 

sociálně-právní 

ochrany dětí 

 

4 

Oddělení 

sociálních věcí 

 

 

10 

Oddělení 

sociálně-právní 

ochrany dětí 

 

5 

Oddělení 

sociální 

ochrany 

a prevence 

9 

Oddělení 

sociálně-

právní ochrany  

 

8 

   Oddělení 

sociálních 

služeb 

 

6 

Oddělení 

sociálních věcí 

 

 

8 

Oddělení 

sociálních 

služeb 

 

9 

Oddělení 

sociálních 

služeb 

 

5 
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   Oddělení 

správní 

a realizace 

projektů 

15 

 Oddělení 

sociální správy 

 

 

5 

Oddělení soc. 

práce a 

zdravotnických 

činností v soc. 

službách     8 

Oddělení 

příspěvkových 

organizací 

 

5 

 Oddělení 

ekonomické 

 

 

10 

 Oddělení 

kontroly dotací 

v oblasti 

sociálních věcí 

5 

  

Oddělení 

rozvoje 

a financování 

sociálních 

služeb 

15 

Oddělení 

analýz, 

koncepcí 

a financování 

 

15 

Oddělení 

koncepcí 

 

 

 

7 

 Oddělení 

rozvoje 

sociálních 

služeb 

 

5 

Oddělení 

rodinné 

a seniorské 

politiky 

a rozvoje 

služeb 

4 

Oddělení 

plánování 

a rozvoje 

sociálních 

služeb 

9 

  

Z pohledu struktury je odbor srovnatelný s dalšími kraji. Lze najít příklady jednodušší praxe 

(Královéhradecký kraj), ale i složitější (Zlínský kraj). Například v Královéhradeckém kraji je struktura 

odboru věnující se sociálním věcem obdobná jako byla v Libereckém kraji před organizační změnou, která 

změnila počet oddělení ze dvou na tři. 

Ze srovnávaných krajů je odbor svoji velikostí (38 zaměstnanců) stejný jako ve Zlínském kraji (38 

zaměstnanců). Naopak nejmenší odbor stejného charakteru z pohledu personálního obsazení je 

v Pardubickém kraji (27 zaměstnanců) nebo v Karlovarském kraji (rovněž 27 zaměstnanců). Zde je ovšem 

třeba konstatovat, že nižší počet zaměstnanců Pardubického kraje má svoji logiku například i z důvodu 

nižšího počtu spravovaných příspěvkových organizací, a to 9 oproti 19 PO v Libereckém kraji. 

 

Pozn.: Počet zaměstnanců Libereckého KÚ po odečtení zaměstnanců zabývajících se čistě projekty (8 

zaměstnanců) byl v době konání auditu 30 oproti 27 zaměstnancům Pardubického KÚ; po zohlednění počtu 

obsluhovaných příspěvkových organizací by teoreticky byl počet zaměstnanců Libereckého kraje 28 oproti 27 

zaměstnanců Pardubického kraje (dnes 19 PO v Libereckém kraji obsluhovaných 4 zaměstnanci oproti 9 PO 

v Pardubickém kraji).  

 

 

Trendově se objevují dva směry: 

a) Diverzifikace výkonu odborných sociálních agend do samostatných oddělení (viz příklad 

Plzeňský, Karlovarský, Zlínský kraj a kraj Vysočina) versus soustředění těchto služeb do jednoho 

oddělení. 

Výhodou větší diverzifikace je určitě lepší zastupitelnost „jednomužných“ agend z pozice vedoucího 

oddělení (přímý nadřízený má na starost menší počet podřízených zaměstnanců). Nevýhodou tohoto 

uspořádání je větší počet vedoucích zaměstnanců, a tím i o něco menší kapacita na výkon odborné 

agendy. 
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b) Vyčlenění ekonomických agend od koncepční a rozvojové činnosti (viz příklad Pardubického, 

Karlovarského kraje a kraje Vysočina) versus spojení ekonomických agend s jiným typem agendy (obvykle 

s koncepční či projektovou činností). 

 

Odbor sociálních věcí Libereckého kraje s vyčleněným Oddělením příspěvkových organizací při 

ponechání financování sociálních služeb v jiném oddělení představuje poměrně atypické řešení ve 

srovnání s jinými kraji. 

4.1.2 Personální vybavenost odboru 

 

Agendy odboru v současné době zajišťuje 38 zaměstnanců (či lépe řečeno 37 zaměstnanců, neboť 

pracovní místo metodika sociální práce zřízené od 1. 7. 2017 nebylo v době konání auditu obsazené). 

 

Pracovní tým je, měřeno pomocí délky pracovního poměru u krajského úřadu a věkovou strukturou 

zaměstnanců, poměrně nezkušený. Obě zmiňované charakteristiky dokumentují následující grafy. 

 

Graf – délka pracovního poměru zaměstnanců odboru u krajského úřadu 

 

 
 

U 29 % zaměstnanců odboru je pracovní poměr kratší než jeden rok a u 47 % zaměstnanců odboru je 

pracovní poměr kratší než 3 roky. Tato skutečnost zcela jistě ovlivňuje aktuální výkon celého odboru (ať 

již z důvodu nezažité znalosti interních procesů, či z důvodu nedostatečně vybudovaných osobních vazeb 

napříč organizací apod.) a klade velký nárok na řízení takového týmu. 

 

Na druhou stranu by se s postupujícím časem a zvyšující se profesní zkušeností zaměstnanců odboru 

měla výkonnost týmu výrazně zlepšovat. 
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Graf – věková struktura zaměstnanců odboru 

 

 
 

Rovněž věková skladba odboru signalizuje menší profesní zkušenost zaměstnanců, kdy cca 26 % 

zaměstnanců odboru je mladší než 30 let, a naopak pouhých ca 24 % zaměstnanců je starší než 45 let. 

 

Opět na druhou stranu složení týmu zaměstnanců Odboru sociálních věcí představuje velký potenciál pro 

budoucí období a příslib dlouhodobé stability (za předpokladu, že se podaří v pracovním poměru udržet 

rizikovou skupinu zaměstnanců do 30 až 35 let; rizikovou z pohledu neukotvení mladého člověka na 

organizaci, na lokalitu a z hlediska pracovní ambice). 

 

Demografická struktura odboru představuje ukázkový příklad týmu, kde by téma řízení podřízených 

zaměstnanců mělo být jedním z klíčových témat vedoucího zaměstnance. 

 

Personální politika odboru 

V roce 2016 a v dosavadní části roku 2017 nastoupilo do odboru celkem 15 nových zaměstnanců (jeden 

z nich opustil krajský úřad ve zkušební době). Ze 14 nových zaměstnanců je 6 zaměstnanců mladších 30 

let (43 % z nových nástupů v daném období) a celkem 9 zaměstnanců mladších 33 let (64,3 % z nových 

nástupů v daném období). 

 

I když chápeme obtížnosti náboru při stávající situaci na pracovním trhu, považujeme náborovou politiku 

odboru zaměřenou výrazně na potenciál (cca 65 %) oproti zkušenosti (cca 35 %) za rizikový prvek, a to 

jak z pohledu prvotní adaptace nových zaměstnanců (interní procesy, znalost lidí v rámci úřadu), tak 

z pohledu odborného výkonu (odborné výstupy, chápání a vnímání role a celého spektra činností 

úředníka, administrativní úřednická pečlivost). 
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Pozn.: Nástup tak velkého počtu zaměstnanců ve věku pod 33 let v krátkém časovém intervalu klade nesmírné 

nároky na odbornou adaptaci, a tudíž i na řídící práci vedoucích zaměstnanců. Některé skutečnosti uvedené v dalším 

textu signalizují potřebu zlepšit práci se skupinou nových mladších zaměstnanců (řízení, adaptace). 

 

Řízení odboru 

V řízení odboru vnímáme (za situace velkého počtu nových méně zkušených zaměstnanců) značný 

prostor pro zlepšení. 

 

Formální prvky řízení, jako jsou systém pravidelných 14denních porad, řídící rozhovory jeden na jednoho, 

hodnotící výroční rozhovor, jsou sice zavedeny, na druhou stranu je patrné, že adaptace nových 

zaměstnanců neproběhla úplně optimálně (znalost interních procesů, správné chápání a zažití pracovní 

náplně úředníka). 

 

Komplikujícím faktorem řízení (vzhledem k menší profesní zkušenosti týmu) je také výkon odborné 

činnosti vedoucím oddělení, který významně ukrajuje z prostoru na řízení týmu. Ve dvou případech 

vedoucí oddělení uvedli, že řídící práce tvoří 33 %, respektive 35 % jejich kapacity. 

Vzhledem k současnému stavu týmu bychom očekávali kapacitu vyčleněnou pro řízení na úrovni 60 až 70 

% (jak tento poměr uvádí zbylí dva vedoucí pracovníci odboru). 

 

Doporučujeme v Odboru sociálních věcí posílit řízení ze strany všech vedoucích zaměstnanců třeba i na 

úkor některých nadstavbových odborných činností (viz např. rozsah projektů realizovaných na odboru – 

viz dále v textu). 

Jako prioritní v tento okamžik vnímáme stabilizaci týmu a zvýšení jeho profesní úrovně a zároveň s tím i 

zvýšení výkonnosti celého týmu. 

 

Pracovní pozice se speciální kvalifikací 

Rozložení agend mezi jednotlivé zaměstnance a případný překryv činností; klíčoví zaměstnanci se 

speciální kvalifikací; pracovní pozice, na které je možné nabírat nové zaměstnance bez praxe; 

zastupitelnost zaměstnanců je řešena pomocí následující detailní tabulky založené na analýze pracovních 

náplní jednotlivých zaměstnanců. 

 

Analýza je zaměřena na 5 parametrů: 

a) na počet zaměstnanců, kterými je zajišťována daná agenda (s důrazem na vytipování tzv. 

„jednomužných“ agend – agend, které v rámci odboru zajišťuje pouze jeden zaměstnanec); 

Pozn.:V tabulce modře podbarvené jméno zaměstnance označuje zaměstnance obsluhující „jednomužné“ agendy. 

 

b) na zařazení zaměstnance do platové třídy (zařazení dokumentuje celkovou náročnost vykonávané 

agendy); 

Pozn.: V tabulce jsou modře podbarvené označení platové třídy od T11 výše. 

 

c) na strategický, koncepční, metodický výkon a řízení osob v náplni zaměstnance (vyžaduje nadhled 

a znalosti nad rámec odboru); 

Pozn.: V tabulce jsou ve stručném výtahu pracovní náplně zaměstnance označena modrým písmem příslušná klíčová slova. 
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d) na výkon specifické role či ojedinělé agendy konkrétním zaměstnancem (vyžaduje speciální znalost 

či znalost specifického procesu); 

Pozn.: V tabulce jsou tato specifika přenesena z pracovní náplně zaměstnance do samostatného sloupce a jsou zachycena 

modrým písmem. 

 

e) na délku pracovního poměru konkrétního zaměstnance (pracovní poměr delší než 5 let u organizace 

do značné míry garantuje dobrou znalost procesů, osob v organizaci a sounáležitost s organizací. 

Pozn.:V tabulce je modře podbarven písmenný kód (písmena A nebo B nebo C v posledním sloupci tabulky). 

 

Způsob vyhodnocování výstupů z analýzy 

V případě, že se u zaměstnance objeví modrá barva ve čtyřech až pěti případech, potom se jedná 

o klíčového zaměstnance se speciální kvalifikací – označení „A“ v posledním sloupci tabulky. 

V případě, že se u zaměstnance objeví modrá barva ve dvou až třech případech, potom se jedná 

o standardního zapracovaného úředníka – označení „B“ v posledním sloupci tabulky. 

V případě, že se u zaměstnance objeví modrá barva jedenkrát či vůbec, potom se jedná o zaměstnance, 

na jehož zapracování bude nutné ještě pracovat, popřípadě o zaměstnance, jehož náhrada nepředstavuje 

pro odbornou práci odboru výraznější riziko. 

Právě pozice těchto zaměstnanců představují pracovní pozice, které je možno obsazovat novými lidmi 

bez praxe. 

 

Tabulka – Analýza pracovních náplní (stav ke dni předání pracovních náplní zaměstnanců odboru) 

 

Odbor sociálních věcí – vedení odboru  (1+3+2) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Mgr. Jolana Šebková 

 

T 13 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(koordinace, zajištění výkonu, 

zakladatelská funkce, stížnosti, 

tvorba plánu atd.) a odpovědnost 

nad agendami státní správy 

i samosprávy odboru 

Koordinace činností sekretariátu 

člena rady kraje 

Komplexní 

příslušná legislativa  

 

Člen odborné skupiny 

KÚLK 

 

kombinace 

samosprávy 

státní správy 

 

   A 

 

Mgr. Ivana Vedralová 

 

T 12 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(koordinace, zajištění výkonu, 

kontrola, metodika, stížnosti atd.) 

a odpovědnost nad agendami státní 

správy i samosprávy oddělení 

Zk č.359/1999 Sb. 

Zk č.108/2006 Sb. 

Zkč. 500/2004 Sb. 

Zk č 582/1991 Sb. 

kombinace 

státní správa 

(50 %) 

samospráva 

(50 %) 

 

   A 

  Řídící činnost Zk č.367/2015 Sb.   
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Ing. Jana Maříková T 11 Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(koordinace, zajištění výkonu, 

kontrola, metodika, tvorba 

koncepce, dotační řízení atd.) a 

odpovědnost nad agendami státní 

správy i samosprávy oddělení 

Zk č.108/2006 Sb. 

Zkč. 320/2001 Sb. 

Zk č 250/2000 Sb 

převažující 

samospráva 

   A 

 

Ing. Luisa Kremerová 

 

T 11 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(koordinace procesů, zajištění 

výkonu, kontrola, metodika, stížnosti 

atd.) a odpovědnost nad agendami 

státní správy i samosprávy oddělení 

Zk č.250/2000 Sb. 

Kapitola 91405. 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Mgr. Tomáš Pavlů 

 

T 11 

Komplexní právní činnosti 

(připomínky k předpisům, stížnosti, 

správní žaloby, judikatura, 

legislativa, poradenství) 

Podíl na koncepčních dokumentech 

Koordinace realizace střednědobých 

projektů 

Sledování dotačních programů 

a vedení přehledu 

Podíl na přípravě veřejných zakázek 

odboru 

Zk č 500/2004 Sb. 

 

Vedení projektových 

týmů odboru sociálních 

věcí pro období 2014-

2020 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Jana Loudová 

 

T 9 

Administrativní agendy odboru 

Zajištění souhrnu odborných agend 

samosprávy (hlášení a evidence 

změn, materiály pro rozhodování, 

úkoly odboru, spisová služba) 

Organizace programu vedoucího 

odboru 

  

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

 

Odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb  (11) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Bc. František Řepík 

 

T 10 

Kontrola ve specializované oblasti 

Ekonomické činnosti 

Administrace žádostí 

Zk č.320/2001 Sb. 

Vy č.367/2015 Sb. 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Miloš Kupec  DiS. 

 

T 10 

Kontrola ve specializované oblasti 

Ekonomické činnosti 

Administrace žádostí 

Zk č.320/2001 Sb. 

Vy č.367/2015 Sb. 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 
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Bc. Jaroslava 

Lochmanová 

 

T 10 

Kontrola konkrétního projektu 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.320/2001 Sb 

Rozhodnutí Komise 

2012/21/EU 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Dana Straková 

 

T 9 

Kontrola ve vymezeném rozsahu 

činnosti 

Podíl na posuzování žádostí 

Podíl na administraci žádostí 

Zk č.320/2001 Sb. 

Vy č.367/2015 Sb. 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Ing. Marcela 

Pražáková 

 

T 11 

Analýza, zpracování ekonomických 

dat 

Podklady pro strategické dokumenty 

Podíl na tvorbě koncepce 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.108/2006 Sb. 

Vy č.367/2015 Sb. 

 

Organizace 

vzdělávacích aktivit 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Ing. Monika Musilová 

 

T 11 

Koordinace Střednědobého plánu 

rozvoje soc. služeb 

Analytické, metodické, koncepční 

činnosti 

Podíl na tvorbě strategických 

dokumentů 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Práce s daty na webu 

úřadu 

 

Podíl na tvorbě Gis map 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Bc. Zita Stankovská 

 

T 11 

Koordinace aktivit pro zajištění 

projektu 

Podíl na přípravě veřejné zakázky 

Kontrola plnění smluv, dodavatelů 

projektu 

Řízení finančních toků 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

  

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Mgr. Jiří Tůma 

 

T 10 

Metodické vedení 

Podíl na koncepci 

Podíl na realizaci politiky 

Podíl na tvorbě Střednědobého 

plánu rozvoje soc. služeb 

Podíl na kontrole 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Podíl na vedení 

projektových týmů 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Markéta Pechová DiS. 

 

T 10 

Realizace aktivit projektu  

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

  

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Mgr. Alexandra 

Stránská 

 

T 10 

Odborné metodické vedení 

Kontrolní činnost 

Podíl na přípravě veřejných zakázek 

Organizace seminářů 

a konferencí 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 
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Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

 

Ing. Diana Ahmadi 

 

T 11 

Podíl na přípravě výzev dotačních 

titulů 

Účast na dotačních řízeních 

Administrace žádostí 

Kontrola vyúčtování dotací 

Tvorba plánu kontrolních činností 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.320/2001 Sb. 

Zk č.108/2006 Sb. 

 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

 

Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální práce  (15) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Mgr. Jitka Hlinková 

 

T 11 

Zajištění sociálně-právní ochrany dětí 

Tvorba metodiky pro OSPOD 

Plánování kontrol v oblasti 

Kontrolní činnost 

Konzultační, poradenská činnost 

obcím 

Zk č.359/1999 Sb. 

 

Proškolování 

zaměstnanců SPOD 

 

 

státní správa 

(90 %) 

 

   A 

 

Bc. Šárka Petříková 

 

T 10 

Metodické vedení projektu 

Podíl na přípravě veřejných zakázek 

Kontrolní činnost 

Poskytování individuálních konzultací 

Organizace seminářů 

dobré praxe 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Ing. Kateřina Hájková 

 

T 11 

Tvorba strategického plánu rodinné 

politiky 

Tvorba Plánu pro vyhledávání 

náhradních rodičů 

Konzultační, poradenská činnost 

obcím 

Kompletní realizace dotačních řízení 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo/Sociálního 

výboru 

Správa webu úřadu 

(oblast rodinné politiky) 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Ing. Jana Říhová 

 

T 11 

Výkon státní správy – veřejné 

opatrovnictví 

Koordinace postupu veřejných 

opatrovníků 

Konzultační, metodická 

a poradenská činnost 

Zk č.89/2012 Sb. 

Zk č.129/2000 Sb. 

Zk č. 500/2004 Sb. 

 

Organizace 

vzdělávacích aktivit 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   A 
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Vyřizování stížností, oznámení 

Kontrola obecních úřadů 

 

Mgr. Jana Hauzerová 

 

T 11 

Výkon státní správy – sociální práce 

Zpracování koncepce protidrogové 

politiky 

Podíl na tvorbě opatření 

Koordinace a podíl na realizaci 

protidrogové politiky 

Metodické vedení protidrogových 

koordinátorů, sociálních kurátorů 

Zk č.108/2006 Sb. 

 

Výkon činnosti 

tajemníka komise Rady 

LB 

 

Metodik sociální 

prevence 

 

převažuje 

státní správa 

(75 %) 

 

 

   A 

 

Hana Vyhlídková 

 

T 10 

Výkon státní správy – sociální 

začleňování osob 

Koordinace postupů sociálních 

pracovníků 

Konzultační, metodická 

a poradenská činnost 

Vyřizování stížností, oznámení 

Zk č.129/2000 Sb. 

Zk č.108/2006 Sb. 

Zk č. 500/2004 Sb. 

Metodik sociální 

prevence 

 

Metodik sociální práce 

 

převažuje 

státní správa 

(60 %) 

 

   A 

 

Václav Strouhal DiS. 

 

T 10 

Tvorba koncepce sociální politiky 

v oblasti národnostních menšin 

Výkon metodické činnosti 

Koordinace romských poradců 

Podíl na koncepčních a strategických 

podkladech 

Poradenská, informační činnost 

Spolupráce s radami 

vlády ČR a ministerstvy 

 

Výkon činnosti 

tajemníka komise Rady 

LB 

 

 

převažuje 

státní správa 

(80 %) 

 

  A 

 

Bc. Nikola Malíková 

 

T 11 

Řízení finančních toků projektu 

Administrace prostředků v rámci 

projektu 

Ekonomické činnosti 

Podíl na realizaci veřejných zakázek 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

  

samospráva 

 

   C 

 

Bc. Jana Navrátilová 

 

T 11 

Zajištění sociálně-právní ochrany dětí 

Koordinace činností při náhradní 

rodinné péči 

Agenda žadatelů 

Kontrolní, metodická činnost 

Projednává správní delikty 

Vyřizuje stížnosti 

Vybírá a vymáhá pokuty 

 

Zk č.359/1999 Sb. 

 

Garant projektu 

„Nastavení systémové 

podpory rodin s dětmi“ 

 

Organizátor 

víkendových setkání 

pěstounských rodin 

 

převažuje 

státní správa 

(70 %) 

 

   A 

 

Bc. Kateřina Hradiská 

 

T 11 

Zajištění sociálně-právní ochrany dětí 

Agenda žadatelů 

Kontrolní, metodická činnost 

Zk č.359/1999 Sb. 

 

 

převažuje 

státní správa 

 

  B 
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Projednává správní delikty 

Vyřizuje stížnosti 

Vybírá a vymáhá pokuty 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Organizátor 

víkendových setkání 

pěstounských rodin 

(60 %) 

 

Mgr. Markéta 

Brebtová 

 

T 11 

Zajištění sociálně-právní ochrany dětí 

Agenda žadatelů 

Kontrolní, metodická činnost 

Projednává správní delikty 

Vyřizuje stížnosti 

Vybírá a vymáhá pokuty 

 

Zk č.359/1999 Sb. 

 

Organizátor 

víkendových setkání 

pěstounských rodin 

 

Tajemnice Poradního 

sboru pro soc-právní 

ochranu dětí 

 

Garant činností resortu 

sociálních věcí 

 

převažuje 

státní správa 

(70 %) 

 

   A 

 

Bc. Dana Kozderková 

 

T 11 

Zajištění sociálně-právní ochrany dětí 

Agenda žadatelů 

Podíl na přípravě rozhodnutí 

Podíl na rozhodování o přiznání 

státního příspěvku 

Kontrolní, metodická činnost 

Projednává správní delikty 

Vyřizuje stížnosti 

Vybírá a vymáhá pokuty 

 

Zk č.359/1999 Sb. 

 

Organizátor 

víkendových setkání 

pěstounských rodin  

 

převažuje 

státní správa 

(60 %) 

 

   B 

 

 

Bc. Dalila Mochalová 

 

T 11 

Zajištění sociálně-právní ochrany dětí 

Vydává a odnímá pověření 

Rozhoduje o přiznání státního 

příspěvku 

Kontrolní a metodická činnost 

Projednává správní delikty 

Vyřizuje stížnosti 

Vybírá a vymáhá pokuty 

 

Zk č.359/1999 Sb. 

 

Podíl na přípravě akcí 

orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí (metodické 

dny, semináře, pracovní 

skupiny 

 

převažuje 

státní správa 

 

   B 

 

 

Mgr. Kateřina 

Blažková 

 

T 11 

Kompletní zajištění projektu 

Koordinace aktivit projektu 

Příprava veřejných zakázek 

Kontrola plnění smluv 

Předkládá materiály na 

Radu/Zastupitelstvo 

Hlavní kontaktní osoba 

za projekt vůči 

ministerstvu 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

  Zajištění sociálně-právní ochrany dětí Zk č.359/1999 Sb.   
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PhDr. Simona Bělská T 11 Metodická činnost vůči pracovníkům 

OSPOD 

Psychologická vyšetření, posudky, 

Psychologická poradenská činnost 

 

Spoluorganizátor 

víkendových setkání 

pěstounských rodin 

samospráva 

(100 %) 

   A 

  

 

Odbor sociálních věcí - Oddělení příspěvkových organizací (5) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Mgr. Michaela 

Krejčová 

 

T 10 

Podpora činností příspěvkových 

organizací (koordinace druhů soc. 

služeb, metodická činnost, stížnosti 

klientů PO, dary poskytované PO, 

vedení evidence veř. zakázek u PO 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

  

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Ing. Marcela Veitová 

 

T 11 

Odborný dohled nad ekonomickou 

agendou PO 

Sestavování rozpočtu PO 

Metodické pokyny k hospodaření 

PO 

Kontrola hospodaření PO 

Odborná a metodická podpora 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.563/1991 sb. 

 

Zástup za zaměstnance 

odboru, v jehož gesci je 

příprava a kontrola 

rozpočtu odboru 

sociálních věcí 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Ing. Andrea 

Klimečková 

 

T 11 

Stanovení postupů, zásad, metodiky 

pro poskytování finančních podpor 

Agenda zřizovacích listin, majetku 

PO, požadavky nad rámec rozpočtu 

Sestavení návrhu rozpočtu za 

kapitoly  

Kontrola správnosti hospodaření 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Správa kapitol 91405, 

91705, (91105) 

 

 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Bc. Marta Veselovská 

 

T 10 

Rozhodnutí o registraci, změně 

registrace a zrušování registrace 

poskytovatelům soc. služeb 

Kontrola podmínek registrace 

Správní řízení, správní delikty 

Metodické vedení poskytovatelů 

Zk č.108/2006 Sb. 

 

Správce registru 

poskytovatelů sociálních 

služeb 

 

 

převažuje 

státní správa 

(70 %) 

 

   C 
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Editor referenčních 

údajů v základních 

registrech 

 

Mgr. Jan Coufal 

 

T 10 

Rozhodnutí o registraci, změně 

registrace a zrušování registrace 

poskytovatelům soc. služeb 

Kontrola podmínek registrace 

Správní řízení, správní delikty 

Metodické vedení poskytovatelů 

Zk č.108/2006 Sb. 

 

Správce registru 

poskytovatelů soc. 

služeb 

 

Editor referenčních 

údajů v základních 

registrech 

 

převažuje 

státní správa 

(70 %) 

 

   C 

 

Tabulka poskytuje ještě další doplňující informace: 

- rozložení vykonávané činnosti jednotlivými zaměstnanci mezi přenesenou a samostatnou působnost úřadu 

v samostatném sloupci tabulky (uvedená procenta odpovídají údajům, které sdělili samotní zaměstnanci); 

- požadavek na odbornost zaměstnanců v podobě znalosti specifických zákonných norem spojených 

s výkonem agendy 

- a vyznačení zaměstnanců (celý řádek podbarven šedou barvou), kde bude třeba v blízké budoucnosti 

(horizont maximálně několika let) řešit zastoupení. 

 

Zaměstnanci se speciální kvalifikací 

Z tabulky plyne, že v odboru je dnes 15 pracovních pozic zařazených do kategorie „A“ – klíčový 

zaměstnanec. To představuje plných 40 % všech pracovních pozic odboru. 

Dalších necelých 25 % pozic spadá do kategorie „B“ zapracovaný úředník (pro organizaci v podstatě tito 

zaměstnanci představují personální rezervu za klíčové zaměstnance) a 35 % pozic potom do kategorie 

„C“ (často i z důvodu krátkého pracovního poměru u organizace). 

 

Vzhledem k řadě zaměstnanců s poměrně krátkým pracovním poměrem u organizace lze předpokládat, 

že výhledově nastane posun některých zaměstnanců do kategorie klíčový zaměstnanec či kategorie 

zapracovaný úředník pouhým uplynutím patřičného času (získáním profesních zkušeností a detailnější 

znalosti interních procesů). 

 

Přenesená a samostatná působnost 

Pokud budeme posuzovat „čistotu“ výkonu agend (přenesená či samostatná působnost) v rámci celého 

oddělení, potom optimální stav je v oddělení rozvoje a financování sociálních služeb (100 % samostatná 

působnost).  

Ve dvou zbývajících odděleních se jedná o mix přenesené a samostatné působnosti, přičemž tento mix 

se objevuje i u některých jednotlivých zaměstnanců oddělení (obvyklý je model výkon státní správy, do 

kterého je namíchán výkon samosprávných činností – opačné případy se v odboru neobjevují). 
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Zastupitelnost 

Z tabulky dále plyne, že v odboru je 16 „jednomužných“ agend (pracovních pozic zajišťujících specifickou 

agendu). Nejvíce se jich objevuje v oddělení sociální práce (7x) a ve vedení odboru (5x). 

 

„Jednomužnost“ agend ve vedení odboru je dána řídící kompetencí jednotlivých vedoucích zaměstnanců. 

Zastupitelnost těchto zaměstnanců nebývá zásadním problémem; jednak je možné posunout na pozici 

některého ze zaměstnanců daného útvaru a doplnit u něj řídící dovednosti, nebo přes výběrové řízení 

získat odpovídajícího odborníka (vzhledem k atraktivitě pracovní pozice obvykle nebývá potíž 

s dostatečně fundovanými uchazeči). 

 

V Oddělení příspěvkových organizací a v Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb je celkem 2+2 

takovýchto pozic. V těchto případech se jedná o ekonomicky a koncepčně zaměřené agendy, kde je 

možné krátkodobě zajistit zástup z pozice vedoucího útvaru i s ohledem na malý počet těchto pozic. 

 

Nejvážnějším tématem je zastupitelnost v oddělení sociálních věcí (7 pozic z 15). Navíc se jedná o pozice, 

ze kterých se připravují zásadní strategické a koncepční materiály nebo je z nich obsluhován specifický 

výkon státní správy (veřejné opatrovnictví, sociální začleňování osob, protidrogová strategie). 

 

Jedním z mála řešení zastupování těchto zaměstnanců je zástup z pozice vedoucího útvaru, což v oblasti 

strategických podkladů a koncepčních materiálů nebývá složité (zaměstnanec obvykle stejně konzultuje 

vznik a finální výstup se svým vedoucím). 

V oblasti specifického výkonu státní správy je zastupitelnost možné krátkodobě řešit opět odborně 

zdatným přímým nadřízeným (má své kapacitní limity, přesto při krátkodobé nepřítomnosti úředníka je 

možným řešením) nebo rozšířením odbornosti některého ze zaměstnanců odboru o další specializovanou 

oblast (nárok na čas a finance).  

V případech dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance s „jednomužnou“ agendou je potom v podstatě 

jediným řešením rozdělení jeho agendy mezi ostatní zkušené zaměstnance dle rozhodnutí přímého 

nadřízeného. 

 

Další zjištění k personální vybavenosti odboru 

Na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb je snaha o propojování pozic metodika a registrátora. 

Toto spojení má praktický důvod s ohledem na provázanost, kdy osoba na dané pozici umí poskytnout 

v širším spektru agendy (jak při registraci, tak při samotném řízení v podobě metodické podpory). 

V některých krajích jsou tyto pozice odděleny, nicméně doporučujeme zachovat stávající praxi, kterou lze 

ocenit jako více koncepční. 

 

Na oddělení sociální práce byla jako riziková vnímána absence pozice metodika sociální práce.  Od 

07/2017 byla tato pozice nově vytvořena; v době auditu prozatím neobsazena. Po obsazení pracovní 

pozice dojde k částečnému ulehčení agendy vedoucí oddělení, která tuto agendu dnes zastávala částí 

své kapacity. 
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4.1.3 Projektová činnost odboru 

Pro celý odbor je v současné době nejvíce zatěžující souběh několika projektů financovaných z projektů 

EU. Tyto projekty jsou z dlouhodobého hlediska pro kraj velice přínosný, ale ze své podstaty znamenaly 

poměrně velké nároky na stávající zaměstnance, kteří museli při jejich rozběhu vypomáhat, neboť nebylo 

zajištěno kompletní personální obsazení. Je současně nutné upozornit na určité riziko, protože část 

zaměstnanců, kteří jsou na projektech, vypomáhají i s běžnou agendou odboru, což bude tématem ke 

konci projektů, kdy budou zřejmě vzneseny požadavky, aby někteří zůstali a náklady na jejich činnost byly 

hrazeny z úřadu. 

 

Projekty běžící na odboru 

V rámci oddělení sociální práce probíhají 2 velké projekty dotované z evropských dotací do r. 2019. 

Projekty jsou vzájemně provázané:  

1) Projekt na podporu sociálních služeb pro rodiny s dětmi s názvem „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro 

rodiny a děti v Libereckém kraji“. 

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České 

republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 114.142.921,50 Kč. 

2) Projekt systémové povahy na téma vzdělávání a rodinné politiky s názvem „Nastavení systémové podpory 

rodin s dětmi v Libereckém kraji“ 

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České 

republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 7.025.696,25 Kč 

 

V oddělení jsou na projektech v současné době alokovány následující úvazky, všechny do r. 2020: 

 Koordinátorka rodinné politiky: Vedení odboru již dnes uvažuje o zachování této agendy i po roce 2020. 

 Zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí: Není předpoklad ze strany vedení odboru, že by pozice po 

skončení projektu zůstala zachována. 

 Metodik sociálních služeb: Jedná se o přesahovou pozici, která úzce spolupracuje s oddělením rozvoje a 

financování sociálních služeb.  

 Manažeři projektu - manažer celého projektu a finanční manažer projektu. Po skončení projektů skončí 

rovněž jejich pracovní poměr. 

 

V rámci oddělení rozvoje a financování služeb běží rovněž 2 velké projekty z evropských dotací do r. 2019. 

Projekty jsou obdobně jako u oddělení sociální práce vzájemně provázané:  

1) Projekt zaměřený na rozvoj sociálních služeb s názvem „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se 

zdravotním postižením v Libereckém kraji“ 

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České 

republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 124.870.062,- Kč. 

2) Projekt systémové povahy s názvem „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování 

sociálních služeb v Libereckém kraji“ 

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České 

republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 9.729.456,24 Kč. 

 

V oddělení je v současné době alokováno 5 úvazků na projekty, všechny do r. 2019: 
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 Projektoví manažeři (2 pozice): Po ukončení projektu nebude požadavek na jejich zachování. 

 Analytik aplikace: Po ukončení projektu nebude požadavek na zachování pozice. 

 Kontrolor  

 Kontrolor metodik  

 

Projekty vytěžují celkově několik úvazků, které jsou na oddělení na dobu určitou. Tyto pozici nebyly plně 

obsazeny při zahájení projektů, což způsobovalo vyšší vytížení stávajících zaměstnanců. V současné 

době jsou již pozice obsazeny; dvě z nich však zaměstnanci s dohodou o pracovní činnosti (nedaří se 

získat nové zaměstnance přes vypisovaná výběrová řízení).  

 

Rizikovým faktorem je, že v současné době jsou někteří projektoví zaměstnanci zapojeni do výkonu 

standardních činností odboru (např. kontrolní činnost) a po skončení projektů v roce 2020 a 2021 bude 

nutné dnešní výkon projektových zaměstnanců přenést zpět mezi kmenové zaměstnance. 

 

4.1.4 Doplňující zjištění 

Dislokace odboru 

Jako poměrně nepraktické se jeví, že je odbor dislokován ve 4 patrech úřadu. Nejde o zásadní problém, 

ale z hlediska komunikace a řízení odboru nejde o ideální stav. 

 

Obsluha agend spojených s příspěvkovými organizacemi 

Oddělení příspěvkových organizací podporuje činnosti 19 příspěvkových organizací kraje, zejména 

v ekonomické oblasti. V oblasti sociálních služeb poskytuje příspěvkovým organizacím podporu Oddělení 

rozvoje a financování sociálních služeb. K zamyšlení je určitě námět, zda obsluhovat příspěvkové 

organizace ze dvou oddělení odboru – námět, zda provedené rozdělení dřívějšího oddělení do dvou 

oddělení přineslo požadovaný efekt. 

 

Kontrolní činnosti odboru 

Do kontrolních činností dle pracovních náplní (kontrola výkonu odborných činností nebo kontrola 

ekonomických agend) vstupuje 24 zaměstnanců odboru. Výkon kontroly představuje vysoce specifickou 

činnost, která vedle speciálních znalostí vyžaduje i významně odlišný přístup kontrolních zaměstnanců 

(prověřování detailu, hledání nedostatků, časté konfliktní situace) oproti čistě odborným zaměstnancům 

(stanovení postupů, podpora, spolupráce). Kombinace obou typů činností u jednoho zaměstnance 

představuje riziko podcenění či nezvládnutí jednoho z těchto typů činností (zde v tomto případě kontrolní 

činnosti, která tvoří u většiny z 24 zaměstnanců okrajovou činnost). 

Vedle toho je kontrolní činnost v rámci úřadu rovněž zajišťována z kontrolního odboru, což představuje 

riziko určitého zdvojení činností. 

 

Podpůrné a servisní činnosti 

Řada kmenových zaměstnanců upozorňuje na velkou zátěž a snížení potřebné kapacity na vlastní 

odbornou práci. Dle vyjádření samotných zaměstnanců odboru zabírají podpůrné a servisní činnosti téměř 

25 % kapacity. 
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Tato úroveň významně přesahuje obvyklou dotaci pro takovéto činnosti (7-10% dle zjištění z jiných 

projektů M. C. TRITON). 

Mezi nejčastěji zmiňované činnosti patří: 

- činnosti spojené s elektronickou evidencí GINIS (opět se pravděpodobně projevuje určitá nezkušenost 

týmu); 

- činnosti spojené s administrací veřejných zakázek; 

- administrace spojená s přípravou materiálů do Rady kraje (zajištění podpisů na materiály); 

- organizační záležitosti spojené se školením, s metodickými akcemi (zajištění lektora, sálu, občerstvení 

apod.); 

- administrativa spojená s projektovou činností (studium pravidel, vyladění termínů setkání, porady týmů, 

zpracování zápisů ze setkání atd.). 

 

Je otázkou, nakolik zaměstnanci zmiňované činnosti představují skutečně podpůrné a zbytkové činnosti 

a nakolik tyto činnosti představují standardní součást výkonu práce jednotlivých zaměstnanců. Uvedené 

informace mohou svědčit o ne úplném pochopení role a komplexu výkonu činností jednotlivými 

zaměstnanci (důsledek nedotaženého adaptačního procesu?, důsledek určitého podcenění řídící role 

vedoucích zaměstnanců?, důsledek nevhodně nastavených interních administrativních procesů na 

odboru?). 

 

Spolupráce s jinými odbory úřadu 

Výkon činností Odboru sociálních věcí je podporován řadou jiných odborů. Jedná se o odbory:  
o Ekonomický odbor – v oblastech:  

 porušení rozpočtové kázně, 

 vymáhání pohledávek, 

 rozpočtová opatření + změny rozpočtů + materiály do Rady kraje. 

o Právní odbor – v oblastech:  

 agenda obecného hospodářského zájmu, 

 právní konzultace. 

o Odbor investic a správy nemovitého majetku (oddělení veřejných zakázek) – v oblastech: 

 veřejné zakázky (částečně). 

o Odbor kontroly: 

 kontrola závěrečných zpráv poskytovatelů sociálních služeb. 

Vstupy dalších odborů do procesů, v nichž je zapojen Odbor sociálních věcí, jen dokumentují nárok na 

nové zaměstnance při jejich profesní adaptaci (viz téma relativní nezkušenosti týmu zaměstnanců 

odboru). 

4.1.5 Závěry z řízených rozhovorů a Benchmarkingu 

Časová náročnost činností odboru vzhledem k počtu zaměstnanců a personální zajištění 

stěžejních agend 

Při posuzování časové náročnosti činností odboru a personálního zajištění stěžejních agend je třeba vzít 

v úvahu následující klíčová zjištění: 
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o Počet zaměstnanců odboru sociálních věcí KÚ Libereckého kraje je po odečtení zaměstnanců 

zabývajících se projekty srovnatelný s ostatními kraji (Liberecký kraj – 31 zaměstnanců, Hradecký 

kraj – 31 zaměstnanců, Pardubický kraj – 27 zaměstnanců, kraj Vysočina – 33 zaměstnanců, Zlínský 

kraj – 38 zaměstnanců). 

o Nároky na výkon sociálních agend v porovnávaných krajích jsou velmi podobné; žádný z krajů se 

celkově nevymyká ze srovnávaného vzorku. 

 

 

Srovnatelnost náročnosti prostředí pro výkon sociálních agend v krajích uvádí následující tabulka 

s některými parametry sociální oblasti. 

 

 

 

Území 

Děti 

v evidenci 

OSPOD 

 

Umisťování 

dětí do … 

výchovy 

Klienti 

evidovaní 

kurátory 

Počet 

pěstounů 

a … 

Zařízení 

soc. 

právní 

ochrany 

Ustavení 

opatrovníka 

Počet 

klientů 

sociálních 

pracovníků 

Plzeňský 

kraj 

 

 

9757 

 

425 

 

1087 

 

1201 

 

18 

 

5604 

 

4825 

KV kraj 

 

 

 

6715 

 

319 

 

1120 

 

863 

 

14 

 

3143 

 

4685 

Liberecký 

kraj 

 

 

7649 

 

316 

 

1412 

 

890 

 

6 

 

4261 

 

5073 

HK kraj 

 

 

 

7679 

 

310 

 

1461 

 

990 

 

39 

 

4968 

 

11202 

Pardubický 

kraj 

 

 

5690 

 

356 

 

1016 

 

859 

 

18 

 

3441 

 

4250 

Kraj 

Vysočina 

 

 

14022 

 

207 

 

1273 

 

675 

 

 

24 

 

4130 

 

4791 

Zlínský 

kraj 

 

 

8284 

 

199 

 

1029 

 

708 

 

9 

 

3907 

 

7369 

ZDROJ: MPSV, Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí – stav k 31. 12. 2016 

 

o Blížící se ukončení běžících projektů na jednu stranu uvolní ruce kmenovým zaměstnancům odboru 

pro výkon jejich odborné agendy; na druhou stranu může vzniknout potřeba udržet některé 

z odborných výstupů projektu při životě i po ukončení projektů. 
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o Aktuálně menší profesní zkušenost týmu, která při srovnávání počtu zaměstnanců s jinými kraji 

představuje určitou nevýhodu pro efektivitu výkonu. 

o Velký potenciál týmu a očekávaný růst výkonnosti při stávajícím počtu zaměstnanců s rostoucí 

profesní zkušeností dnešních nových a mladších zaměstnanců. 

o 40 % stávajících zaměstnanců odboru je zařazeno mezi klíčové zaměstnance; představují tak 

profesně zkušené jádro odboru. 

 

Uvedená klíčová zjištění nás vedou k názoru, že stávající personální zajištění stěžejních agend je 

poměrně dobře pokryto zkušeným jádrem kmenových zaměstnanců a je spíše otázkou času (nabytí 

profesních zkušeností mladšími zaměstnanci odbory), kdy nastane velmi dobré pokrytí stěžejních agend 

odboru.  

Jako rizikový faktor vnímáme možnost zvýšené fluktuace mladších zaměstnanců (prozatímní neukotvení 

na region a organizaci). 

 

Klíčová zjištění nás rovněž vedou k názoru, že celková kapacita odboru je, při porovnání s paralelními 

odbory jiných krajů, v tuto chvíli odpovídající. 

Nedostatek kapacity, jak je dnes zčásti pociťován na Odboru sociálních věcí, je z našeho pohledu 

důsledkem menší zapracovanosti části zaměstnanců odboru (dobrá orientace v interních procesech, 

rutinní zvládání administrativních činností spojených s výkonem úřednických činností – viz další text). 

 

Vysoký podíl zbytkové, podpůrné a servisní činnost v odborné činnosti úředníků 

Vzhledem k zaměstnanci avizovanému téměř 25 % podílu uvedených činností na jejich výkonu, 

představují podpůrné a servisní činnosti oblast, kde je třeba zareagovat. 

 

Doporučujeme: 

a) doplnit a standardizovat v Odboru sociálních věcí nastavené procesy administrace některých činností 

jako: 

o zajišťování podpisů pod materiály do Rady či Zastupitelstva (dnes si na odboru zajišťuje každý 

zaměstnanec sám), 

o zajišťování podpisů na cestovní příkazy a jejich předání na ekonomický odbor k proplacení (dnes si 

zajišťuje na odboru každý zaměstnanec sám), 

o organizační a servisní podpora pracovních setkání organizovanými zaměstnanci odboru, 

o organizace činností okolo veřejných zakázek. 

 

V rámci standardizace interních administrativních procesů více zdůraznit roli sekretářky odboru (přenést 

na ni větší část výkonu podpůrných činností, jako je například zajištění podpisů pod materiály odboru, 

agendu cestovních příkazů apod.), případně odebrat vybrané podpůrné a servisní činnosti z činností 

odborných zaměstnanců (pouhých 10 % podpůrných, servisních a zbytkových činností odebraných 

odborným zaměstnancům představuje na Odboru sociálních věcí zisk kapacity více jak dva pracovní 

úvazky), snížit počet odborných zaměstnanců o jeden úvazek a tuto kapacitu převést do „sekretariátu“ 

odboru. 

Pozn.: Matematické přeskládání interních podpůrných procesů a uvolnění kapacity odborných zaměstnanců nabízí 

dokonce úsporu jednoho úvazku. 
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b) posílit řízení a intenzivně podpořit skupinu méně zkušených zaměstnanců odboru (předáním 

praktického know-how a  best pratice v určených činnostech a oblastech) s cílem urychlit odbornou 

adaptaci a rutinní znalost interních postupů v odboru i v úřadě. 

 

Resumé: 

 

 

OSV_xx 

 

 

Posílit řízení v odboru, podpořit 

skupinu méně zkušených 

zaměstnanců odboru a standardizovat 

interní podpůrné postupy odboru. 

Vyšší efektivita výkonu, podpora 

odborných činností, podpora 

méně zkušeného týmu 

 

Kontrolní činnost 

Fakta: 

o do procesu kontroly vstupuje na Odboru sociálních věcí 24 zaměstnanců, 

o podíl kontrolní činnosti je u většiny z nich okrajový, 

o některými zaměstnanci je kontrolní činnost vnímána jako podpůrná a servisní činnost, 

o výkon kontrolní činnosti a potřebné dovednosti pro její zvládnutí jsou významně odlišné od 

odborných činností v sociálních agendách, 

o propojení obou typů činností u jednoho zaměstnance v sobě skrývá riziko, že kontrolující 

zaměstnanec bude kontrolovat výstupy své odborné práce. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolní činnost je poměrně specifická záležitost, se nabízí: 

a) nastavit standard kontrolní činnosti na Odboru sociálních věcí (priority kontrolní činnosti Odboru 

sociálních věcí, postupy kontrolní činnosti, eliminace rizika kontroly vlastní práce zaměstnancem odboru, 

…), 

 

b) přeskupit stávající agendy zaměstnanců s cílem zredukovat počet zaměstnanců vstupujících do 

kontrolního procesu a ustanovit tak skupinku zaměstnanců, pro něž bude výkon kontroly stěžejní agenda 

(dnešních 24 osob nám signalizuje rozmělnění kontrolního procesu a je otázkou, jakou prioritu mu 

zaměstnanci přiřazují vedle své jiné odborné činnosti) nebo 

 

c) zcela vyčlenit kontrolní činnosti z činností odboru a převést výkon těchto činností s příslušným počtem 

úvazků do Odboru kontroly (tato varianta by zcela eliminovala riziko kontroly vlastní práce a zároveň by 

uvolnila „kontrolní“ kapacitu zaměstnanců odboru pro výkon ryze odborné agendy). 

Matematicky odhadujeme, že při teoretickém podílu kontroly v rozsahu 10 % z výkonu 24 zaměstnanců, 

by kontrolu za Odbor sociálních věcí pokryly dva až tři pracovní úvazky. 

Pro stanovení přesného počtu by bylo třeba detailního prověření procesu kontroly na Odboru sociálních 

věcí. 

 

Resumé: 

 

OSV_xx 

 

Definovat priority a standard kontrolní 

činnosti Odboru sociálních věcí 

a rozhodnout o způsobu zajištění 

Nastavení kontrolního procesu na 

odboru, zefektivnění procesu 
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kontroly sociálních agend (kontrolní 

skupina v rámci odboru nebo 

převedení kontroly pod Odbor 

kontroly) 

 

 

Organizace odboru 

Doporučujeme vyhodnotit efekty organizační změny, kterou byly vyčleněny Oddělení příspěvkových 

organizací a Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb. V žádném jiném ze srovnávaných krajů 

není agenda příspěvkových organizací řešena v rámci samostatného oddělení. 

 

A zároveň zvážit, zda by nebylo vhodné následovat trend patrný v jiných krajích a rozčlenit do více 

oddělení spíše sociální agendy odboru (viz příklad agendy sociálně-právní ochrany dětí v samostatném 

oddělení u většiny srovnávaných krajů). 

 

Resume: 

OSV_xx 

Vyhodnotit efekt organizační změny 

(vznik Oddělení příspěvkových 

organizací a Oddělení rozvoje 

a financování sociálních služeb) 

a rozhodnout o zachování stavu či 

jeho úpravě. 

Efektivnější výkon agend 

spojených s podporou 

příspěvkových organizací 

 

 

OSV_xx 

Zvážit případné rozdělení odborných 

sociálních agend do např. dvou 

oddělení (viz praxe jiných krajských 

úřadů – samostatná oddělení 

OSPOD). 

Efektivnější řízení odborného 

know-how; lepší zastupitelnost 

z pozice vedoucího oddělení 

 

 

Projektová činnost odboru 

Vzhledem k ukončení projektů Odboru sociálních věcí do konce roku 2019 (projekty „Podpora a rozvoj 

služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ a „Podpora procesů 

střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“) a do konce roku 

2020 (projekty Projekt na podporu sociálních služeb pro rodiny s dětmi s názvem „Podpora a rozvoj 

sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi 

v Libereckém kraji“ – projekty sice končí v roce 2019, ale pracovní pozice jsou projektem zřízeny až do 

konce roku 2020) a vzhledem ke skutečnosti, že projektová činnost celého úřadu nebyla předmětem 

auditu, nedoporučujeme v tuto chvíli žádné opatření v této části činnosti odboru. 

Stávající způsob obsluhy projektů je jedním ze standardně využívaných způsobů se svými výhodami 

i nevýhodami. 

Otázku případného zajištění některých převzatých agend z projektů mezi kmenové agendy bude nutné 

otevřít před skončením projektů koncem roku 2019 a řešit ji v návaznosti na budoucí aktuální stav. 
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Další zjištění – řízení odboru 

Personální audit jako nástroj není primárně zaměřen na to, aby s jeho pomocí došlo k objektivnímu 

zhodnocení řízení daného útvaru a manažerských schopností vedoucích pracovníků, nicméně jako 

sekundární poznatky z jeho provedení dílčí zjištění o řízení odboru vyplynou.  

Na základě provedených šetření bylo proto u Odboru sociálních věcí identifkováno několik indicií, které 

naznačují, že řízení odboru není v tuto chvíli optimální a bylo by vhodné ze strany vedoucího odboru 

provést zlepšení. Toto tvrzení opíráme o indicie v těchto oblastech: 

 fluktuace v odboru, 

 personální politika odboru (velký počet nezkušených nových zaměstnanců), 

 nedostatečná adaptace zaměstnanců odboru, 

 rozložení pracovních činností v odboru, 

 realizace velkých projektů v kombinaci s velkým počtem nezkušených zaměstnanců odboru.  

 

K objektivnějšímu zhodnocení by však bylo nutné vybrat nástroje primárně zaměřené k posouzení řízení 

odboru a měření manažerských a řídících schopností vedoucích pracovníků. Takovým nástrojem může 

být např. Development centrum, které bychom doporučili provést pro všechny vedoucí odboru. Tento 

nástroj jednak pomůže sadou dílčích metod posoudit sledovanou oblast, v druhé řadě rovněž pomůže 

stanovit rozvojové priority pro vedoucí a jak s nimi pracovat, aby došlo ke zlepšení. Výstup z Development 

centra by se tak mohl stát vhodným doplňkem k aktualizovaným kompetenčním modelům (které rovněž 

doporučujeme aktualizovat a více namodelovat na potřeby jednotlivých skupin zaměstnanců včetně 

vedoucích pracovníků). 

4.1.6 Doporučení a návrhy konkrétních opatření - shrnutí 

 

Identifikace 

doporučení 
Popis opatření 

Zdůvodnění 

opatření 
Možné další kroky  

OSV_01 

Vyhodnotit efekt organizační 

změny (vznik Oddělení 

příspěvkových organizací a 

Oddělení rozvoje a financování 

sociálních služeb) a rozhodnout 

o zachování stavu či jeho 

úpravě. 

 

Efektivnější výkon 

agend spojených 

s podporou 

příspěvkových 

organizací 

I. Vyhodnocení efektu a 

přínosu organizační změny 

ze strany vedoucí odboru a 

zdůvodnění vedení úřadu. 

II. V případě vyhodnocení jako 

neefektivního změnit 

organizační strukturu 

(návrat řešení 

příspěvkových org. 

k původnímu stavu) a 

rozdělit spíše odborné 

sociální agendy 

(doporučení OSV_02) 

 

 

OSV_02 

Zvážit případné rozdělení 

odborných sociálních agend do 

např. dvou oddělení (viz praxe 

Efektivnější řízení 

odborného know-

how; lepší 

I. Rozdělit odborné sociální 

agendy do dvou oddělení, 

ovšem v kontextu 
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jiných krajských úřadů – 

samostatná oddělení OSPOD). 

 

zastupitelnost 

z pozice vedoucího 

oddělení 

vyhodnocení efektivity 

organizační změny 

v doporučení OSV_01 

 

 

OSV_03 

 

 

Posílit řízení v odboru, podpořit 

skupinu méně zkušených 

zaměstnanců odboru a 

standardizovat interní podpůrné 

postupy odboru. 

Vyšší efektivita 

výkonu, podpora 

odborných činností, 

podpora méně 

zkušeného týmu 

I. Nezávislé řízení odboru 

(případně dalších odborů) 

ze strany vedení kraje, 

např. formou Development 

centra 

II. Posílení kompetencí řízení 

odboru ze strany vedoucí 

(adaptace zaměstnanců 

ad.) – viz bod I. 

III. Ze strany vedoucí odboru 

navrhnout úpravu rozdělení 

pracovních činností odboru 

vedení úřadu. 

 

OSV_04 

 

Definovat priority a standard 

kontrolní činnosti Odboru 

sociálních věcí a rozhodnout o 

způsobu zajištění kontroly 

sociálních agend (kontrolní 

skupina v rámci odboru nebo 

převedení kontroly pod Odbor 

kontroly). 

Nastavení 

kontrolního procesu 

na odboru, 

zefektivnění procesu 

I. Ze strany vedoucí odboru 

navrhnout úpravu řešení 

způsobu zajištění kontroly 

sociálních agend ve 

stávajících kapacitách. 

Využít nabízené varianty 

zpracovatelem. 
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4.2 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 

 

4.2.1 Organizace odboru 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje je jedním z největších 

odborů, co do počtu zaměstnanců i objemu finančních prostředků, se kterými hospodaří. Zajišťuje 

komplexní agendu na úseku školství a sportu v rámci přenesené i samostatné působnosti. 

 

Mezi příspěvkové organizace kraje v oblasti školství patří: 

 

    37 středních škol, 

    6 vyšších odborných škol, 

    10 základních škol, 

    7 dětských domovů, 

 

    1 domov mládeže, 

    4 pedagogicko-psychologické poradny, 

    1 centrum vzdělanosti Libereckého kraje. 

 

Organizační struktura odboru zahrnuje celkem šest oddělení a na první pohled se zdá, že je uspořádána 

logicky, včetně rozložení zajišťovaných agend. Nicméně, jak na základě analýzy předložených materiálů 

a informací, tak na základě strukturovaných rozhovorů, je zřejmé, že tato struktura není plně funkční 

a dochází nejen k překryvům agend mezi odděleními (to platí v rámci Oddělení organizační a správní 

a Oddělení vzdělávání a koncepcí, kde dochází k určitým překryvům a duplicitám v rámci pracovní náplně 

některých pracovních pozic těchto oddělení).  

 

Detailnější porovnání organizace odborů školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na některých krajích 

přináší následující tabulka. 
 
 
 
Benchmark odborů školství, mládeže, tělovýchovy a sportu září 2017 

 

LB kraj  

 

53 zaměstnanců 

 

PLZ kraj 

 

58 zaměstnanců 

PU kraj 

 

41 zaměstnanců 

50 zaměstnanců 

HK kraj 

 

37 zaměstnanců 

KV kraj 

 

27 zaměstnanců 

Vysočina 

 

37 zaměstnanců 

ZL kraj 

 

50 zaměstnanců 

Vedení odboru 

1+6+1   

 

(8) 

Vedení odboru 

1+4   

 

(5) 

Vedení odboru 

1+2 (3) +2    

 

(5) (6) 

Vedení odboru 

1+4+2 

 

(7) 

Vedení odboru 

1+3 

 

(4) 

Vedení odboru 

1+5+1 

 

(7) 

Vedení odboru 

1+4+1 

 

(6) 
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Oddělení 

mládeže, sportu 

a zaměstnanosti 

 

 

 

 

6 

Oddělení 

mládeže 

a sportu 

 

 

 

 

 

8 

Oddělení 

sportu 

a cestovního 

ruchu (součást 

odboru kultury, 

sportu 

a cestovního 

ruchu) 

8 

 Oddělení 

organizační, 

správní, 

mládeže 

a sportu 

 

 

 

8 

Oddělení 

mládeže 

a sportu 

 

 

 

 

 

5 

Oddělení 

mládeže, 

sportu 

a rozvoje 

lidských zdrojů 

 

 

 

7 

Oddělení 

organizační 

a správní 

 

8 

Oddělení 

organizace 

školství 

 

11 

Oddělení 

organizační 

a vzdělávání 

 

17 

  Oddělení 

organizace 

školství 

 

6 

Oddělení 

organizační 

a správní 

 

15 

Oddělení 

financování 

nepřímých 

nákladů 

 

 

12 

Oddělení 

správních 

činností 

 

 

 

16 

 Oddělení  

účetní 

evidence škol 

a školských 

zařízení 

 

6 

Oddělení  

financování 

vzdělávání 

 

 

 

7 

Oddělení 

hospodaření 

krajského 

školství 

 

 

5 

Oddělení 

rozpočtu 

a financování 

školství 

v přenesené 

působnosti 

(13) 

Oddělení 

financování 

přímých 

nákladů 

6 

Oddělení 

ekonomické 

 

 

18 

Oddělení 

ekonomické 

 

 

19 

Oddělení 

rozpočtu škol 

a školských 

zařízení 

8 

 Oddělení 

financování 

školství 

 

7 

Oddělení 

rozpočtu 

a financování 

školství 

9 

Oddělení 

vzdělávání 

a koncepcí 

 

7 

  

 

 

Oddělení 

středního 

a speciálního 

vzdělávání 

9 

Oddělení  

vzdělávání 

a evropských 

programů 

8 

Oddělení 

rozvoje 

vzdělávání 

 

7 

 

   Oddělení 

primárního 

a zájmového 

vzdělávání 

7 

 

 

  

Oddělení 

projektů ve 

vzdělávání 

6 

      

 

Porovnáním organizačních struktur paralelních odborů jsou patrné tři, ne příliš významná zjištění. 
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a) Oblast mládeže a sportu bývá občas kombinována s další nesouvisející agendou (v Libereckém kraji to 

je oblast zaměstnanosti, v Pardubickém kraji to je oblast cestovního ruchu a celé toto oddělení je součástí 

Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, ve Zlínském kraji to je oblast rozvoje lidských zdrojů – tato 

oblast souvisí však se vzděláváním přímo). 

 

b) V některých krajích je financování školství soustředěno do jednoho oddělení bez odlišování financování 

přímých a nepřímých nákladů (v Libereckém krajském úřadu jsou to dvě samostatná oddělení). 

 

c) Z organizačního uspořádání porovnávaných odborů je oproti Libereckému krajskému úřadu patrné, že 

ve struktuře porovnávaných krajských úřadů není zařazeno v odboru „školství“ žádné oddělení projektů. 

 

Zajímavým zjištěním také je, že odbor „školství“ krajského úřadu LK disponuje největším počtem oddělení 

(6) ve srovnávaném vzorku paralelních odborů (nejvíce se přibližuje kraj Vysočina s pěti odděleními, 

naopak nejmenší počet oddělení v počtu tři je v Královéhradeckém kraji a obdobně po započtení oddělení 

sportu a cestovního ruchu mezi oddělení odboru „školství“ i v Pardubickém kraji). 

4.2.2 Personální vybavenost odboru 

Agendy odboru v současné době zajišťuje 53 zaměstnanců.  

 

Pracovní tým je (na rozdíl od Odboru sociálních věcí), měřeno pomocí délky pracovního poměru 

u krajského úřadu a věkovou strukturou zaměstnanců, velmi zkušený. Obě zmiňované charakteristiky 

dokumentují následující grafy. 

 

Graf – délka pracovního poměru zaměstnanců odboru u krajského úřadu 
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Přes 80 % stávajících zaměstnanců odboru má u krajského úřadu pracovní poměr delší 5 let a pouhých 7 

% zaměstnanců je v pracovním poměru dobu kratší než jeden rok. 

 

Pozitivní je rovněž věková skladba odboru. 

 

Graf – věková struktura zaměstnanců odboru 

 

 
 

Rozložení zaměstnanců dle věku je poměrně vyvážené. Valná většina zaměstnanců odboru (nad 85 %) 

je ve věku do 55 let. Jinými slovy následujících 10 až 15 let by měl být výkon agend odboru pokryt 

zkušenými zaměstnanci. 

Opět důležitým tématem (i když ne tak důležitým, jako u Odboru sociálních věcí) bude udržení skupiny 

zaměstnanců ve věku 25 až 35 roků v pracovním poměru u krajského úřadu (toto téma představuje 

zajištění si odborně zdatných a zkušených personálních náhrad pro období 2025 až 2030). 

 

Řízení odboru 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje je v tento okamžik 

dočasně řízen manažerem, který má velké odborné zkušenosti (řadu let působil na několika různých 

pozicích na auditovaném odboru).  Zastupující vedoucí odboru se snaží zabezpečit chod celého odboru 

na operativní rovině s tím, že strategické směřování rozvoje odboru přenechává na dobu, kdy by se měla 

vrátit z mateřské dovolené předchozí vedoucí odboru. 

 

Řízení podřízených zaměstnanců nedominuje v činnostech (až na jednu výjimku) většiny vedoucích 

zaměstnanců. V průměru uvádějí vedoucí zaměstnanci podíl řídících činností (bez zmíněné výjimky, 

u které se řídící činnost podílí na celkových činnostech z 60 %) v rozsahu 29 %. V podstatě tak dnes 

získává odbor odbornou kapacitu v rozsahu téměř 5 úvazků.  

Tento přístup představuje poměrně obvyklou praxi v případech profesně zkušených týmů. Výhodou 

přístupu je, že si úvar navýší odbornou kapacitu; nevýhodou je určitá rezignace na některé prvky role 
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vedoucího zaměstnance (usměrňování a podpora podřízených zaměstnanců, zlepšování procesu, 

rezervní kapacita pro nepředvídatelné události). Nevýhodou je i značné snížení kapacity vedoucích 

zaměstnanců pro zastupování delší dobu nepřítomných podřízených. 

 

Řídící mechanismy jsou nastaveny standardně, porady odboru a následně oddělení jsou nastavena na 

týdenní bázi, v komunikaci a řízení výkonu převládá nad poradou setkání jeden na jednoho. Roční 

hodnocení výkonu se odehrává na bázi systémového nástroje – hodnocení zaměstnanců Odboru 

kanceláře ředitele. 

 

Pracovní pozice se speciální kvalifikací 

Rozložení agend mezi jednotlivé zaměstnance a případný překryv činností, klíčoví zaměstnanci se 

speciální kvalifikací, pracovní pozice, na které je možné nabírat nové zaměstnance bez praxe, 

zastupitelnost zaměstnanců je řešena pomocí následující detailní tabulky, založené na analýze pracovních 

náplní jednotlivých zaměstnanců. Detailnější popis způsobu analýzy je uveden v předchozím textu v části 

Odbor sociálních věcí. 

 

 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – vedení odboru (1+6+1) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Leoš Křeček 

 

T 13 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(koordinace, zajištění výkonu, rozpis 

rozpočtu, konzultační a poradenská 

činnost, metodika, tvorba 

Dlouhodobého záměru atd.) a 

odpovědnost nad agendami státní 

správy i samosprávy odboru 

Předkládá zastupitelstvu zprávy 

Zk č. 561/2004 Sb. 

 

 

 

kombinace 

státní správa 

samospráva 

 

   A 

 

JUDr. Helena 

Vašková 

 

T 12 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(koncepce, zajištění výkonu, 

konzultační a poradenská činnost, 

metodika, plán auditů.) 

a odpovědnost nad agendami státní 

správy i samosprávy oddělení 

Dohled nad vedením rejstříku škol 

Zk č. 561/2004 Sb. 

 

 

 

kombinace 

státní správa 

samospráva  

 

   A 

 

Ing. Monika 

Čermáková 

 

T 11 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(koordinace, zajištění výkonu, 

metodika, tvorba koncepce, tvorba 

   

samospráva 

(100 %) 

 

   A 
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normativů atd.) a odpovědnost nad 

agendami oddělení 

Připomínkování právních předpisů 

resortu 

 

Ing. Michaela Stříbrná 

 

T 11 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(požadavky nad rámec rozpočtu, 

správa kapitol resortu školství, 

metodika, vyhodnocování efektivity 

atd) a odpovědnost nad agendami 

oddělení 

Roční zúčtování PO 

Podíl na řízeních za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Sleduje čerpání všech 

kapitol odboru ŠMTS 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Bc. Tomáš Pokorný 

 

T 11 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(metodika, zajištění výkonu, 

zřizovatelská funkce, koordinace, 

analýzy atd) a odpovědnost nad 

agendami státní správy 

i samosprávy oddělení – oblast 

zaměstnanosti a vzdělávání 

Podíl na řízeních za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č 564/1990 Sb. 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Tajemník Výboru pro 

výchovu, vzdělávání, 

zaměstnanost a sport 

 

Prevence sociálně 

patologických jevů 

 

kombinace 

státní správa 

samospráva 

 

   A 

 

Eva Havelková 

 

T 11 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(financování škol, rozpočty škol, 

koncepce, hospodaření škol, 

dotace, metodika, plány kontrol atd) 

a odpovědnost nad agendami 

oddělení 

Podíl na řízeních za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č. 561/2004 Sb. 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Ing. Iva Prokopová 

 

T 11 

Řídící činnost 

Zastřešující odborné, řídící činnosti 

(metodika, poradenství, konzultace 

v oblasti přípravy EU projektů, 

kontrola monitorovacích zpráv, 

projekty kraje, koordinace projektů 

atd.) a odpovědnost nad agendami 

oddělení 

 

Odborná gesce 

globálních grantů OP 

„Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“ 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 
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Dana Šplíchalová 

 

T 8 

Administrativní agendy odboru 

(evidence úkolů, spisová služba, 

agenda korespondence odboru) 

Organizace programu vedoucího 

odboru 

Materiálové zabezpečení odboru 

Aktualizace web stránek odboru 

  

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti (6) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální 

zákonné normy a 

jiná specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Markéta Pechová 

(téměř totožná náplň jako 

Bc. Hloušek, Bc. Unčová 

Lavická, Ing. Hodboďová) 

 

T 10 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti sportu a TV 

Podíl na zpracování projektů 

(finance pro sport a TV) 

Podíl na organizačním zajištění 

sportovních reprezentací 

a sportovních soutěží LK, na akcích 

resortu 

Podíl na koncepci resortu ŠMTVS, 

koordinace účastí na celostátních 

programech 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Spolupráce se školami, 

s odborem MŠMT ČR 

 

Administrace programů 

Dotačního fondu LK 

 

Zápis údajů do registru 

veřejné podpory 

 

kombinace 

samospráva 

státní správa 

 

   B 

 

Bc. Petr Hloušek 

(téměř totožná náplň jako 

pí. Pechová, Bc. Unčová 

Lavická, Ing. Hodboďová) 

 

T 10 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti sportu a TV 

Podíl na zpracování projektů 

(finance pro sport a TV) 

Podíl na organizačním zajištění 

sportovních reprezentací LK, na 

akcích resortu 

Podíl na koncepci resortu ŠMTVS, 

koordinace účastí na celostátních 

programech 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Spolupráce s odborem 

MŠMT ČR 

 

Koordinace péče 

o mládež a TV 

 

Administrace programů 

Dotačního fondu LK 

 

Zápis údajů do registru 

veřejné podpory 

 

samospráva 

(100 %)  

 

   B 

 

Bc. Magdaléna 

Unčová Lavická 

 

T 10 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti sportu a TV 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

  

   B 
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(téměř totožná náplň jako 

pí. Pechová, Bc. Hloušek, 

Ing. Hodboďová) 

Podíl na zpracování projektů 

(finance pro sport a TV) 

Podíl na organizačním zajištění 

sportovních reprezentací LK, na 

akcích resortu 

Podíl na koncepci resortu ŠMTVS, 

koordinace účastí na celostátních 

programech 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Spolupráce se školami, 

s odborem MŠMT ČR 

 

Administrace programů 

Dotačního fondu LK 

 

Zápis údajů do registru 

veřejné podpory 

 

Koordinace spolupráce 

s odborem kontroly 

v oblasti dotací 

kombinace 

samospráva 

státní správa 

 

Ing. Eva Hodboďová 

(téměř totožná náplň jako 

pí. Pechová, Bc. Hloušek, 

Bc. Unčová Lavická) 

 

T 10 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti sportu a TV 

Podíl na zpracování projektů 

(finance pro sport a TV) 

Podíl na monitorování 

volnočasových a TV aktivit 

Podíl na akcích resortu 

Podklady pro internetové stránky 

Koordinace účastí na celostátních 

programech 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Spolupráce se školami, 

s odborem MŠMT ČR 

 

Koordinace péče 

o mládež a TV 

 

Administrace programů 

Dotačního fondu LK 

 

Zápis údajů do registru 

veřejné podpory 

 

převažuje 

státní správa 

(60/70 %) 

 

   B 

 

Bc. Martina Meierová 

(podobná náplň jako pí. 

Pechová, Bc. Hloušek,  

Bc. Unčová Lavická, Ing. 

Hodboďová) 

 

T 10 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti sportu a TV 

Podíl na zpracování projektů 

(finance pro sport a TV) 

Podíl na monitorování 

volnočasových a TV aktivit 

Podíl na akcích resortu 

Podklady pro internetové stránky 

Koordinace účastí na celostátních 

programech 

Podíl na koncepci resortu 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Koordinace péče o 

mládež a TV 

 

 

Administrace programů 

Dotačního fondu LK 

 

Zápis údajů do registru 

veřejné podpory 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Mgr. Lenka Kočová 

 

 

T 10 

Poradenství, analýzy, statistická 

hlášení, spolupráce s orgány státní 

správy v oblasti zaměstnanosti 

a rekvalifikací 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

 

kombinace 

samospráva 

státní správa 

 

   B 
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Podklad pro tvorbu sítě škol 

Podíl na koncepci resortu 

Podíl na zpracování projektů 

Aktualizace web stránek LK 

Realizace opatření na ochranu dětí 

a mládeže 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Koordinace výstupů odboru pro 

sdělovací prostředky 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Spolupráce 

s neziskovými 

organizacemi 

 

Administrace programů 

Dotačního fondu LK, 

administrace dotací 

Stipendijního programu 

 

Administrace Web 

stránek odboru, portálu 

EDULK.cz 

Zápis údajů do registru 

veřejné podpory 

 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Oddělení vzdělávání a koncepcí (7) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální 

zákonné normy a 

jiná specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Ing. Dana Štěpánová 

 

T 11 

Konzultační a poradenská činnost 

v oblasti státní správy uznávání 

dokladů zahraničního vzdělávání 

Vydává osvědčení o uznání 

Podíl na přijímacím a odvolacím 

řízení ve středních školách a VOŠ 

(návrh na jmenování předsedů 

komisí, přezkum průběhu a výsledků 

Podklady pro hodnocení ředitelů 

škol 

Podíl na zpracování dlouhodobého 

záměru vzdělávání 

Podíl na kontrole 

Šetření stížností v oblasti středního 

školství 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Spolupráce s řediteli 

škol a zaměstnanci obcí 

 

státní správa 

(90 %) 

 

   B 

 

Ing. Věra Exnerová 

 

 

T 11 

Konzultační a poradenská činnost 

v oblasti státní správy uznávání 

dokladů zahraničního vzdělávání 

Vydává osvědčení o uznání 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Spolupráce s řediteli 

škol a zaměstnanci obcí 

 

 

státní správa 

(90 %) 

 

   B 
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Podíl na zpracování krajských 

normativů (poradenská činnost, 

metodika, připomínkování) 

Konzultační, metodická činnost 

v oblasti středního školství 

Podíl na zpracování dlouhodobého 

záměru vzdělávání 

Podíl na kontrole 

Šetření stížností v oblasti středního 

školství 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Podíl na administraci 

Dotačních programů 

z rozpočtu státu 

v oblasti vzdělávání 

 

Bc. Anna Staníková 

 

T 11 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti speciálních vzdělávacích 

potřeb 

Konzultační, metodická činnost, 

podíl na koncepci (ústavní nebo 

ochranná výchova, služby ve 

školství, mentální postižení) 

Podklad pro zřízení speciálních tříd, 

ke zřízení funkce asistenta 

pedagoga 

Podíl na zpracování dlouhodobého 

záměru vzdělávání 

Podíl na kontrole 

Podíl na hodnocení výsledků 

vzdělávání 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Podíl na administraci 

Dotačních programů 

z rozpočtu státu 

v oblasti vzdělávání 

 

Podíl na administraci 

programů Dotačního 

fondu LK 

 

kombinace 

samospráva 

státní správa 

 

   B 

 

Mgr. Radoslava 

Žáková 

 

T 11 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti speciálních vzdělávacích 

potřeb 

Konzultační, metodická činnost, 

podíl na koncepci (speciální 

pedagogická centra, prevence 

patologických jevů, pedagogická 

asistence, mentální postižení) 

Podklad pro zřízení ke zřízení 

funkce asistenta pedagoga 

Podíl na koncepci v oblasti spec. 

vzdělávacích potřeb 

Podíl na kontrole, na šetření 

stížností 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Spolupráce s MŠMT ČR 

 

Spolupráce s řediteli 

škol a zaměstnanci obcí 

 

 

kombinace 

samospráva 

státní správa 

 

 B 
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Podíl na zpracování dlouhodobého 

záměru vzdělávání 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

 

Mgr. Magdalena 

Zábranská 

 

T 11 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti celoživotního vzdělávání 

Podíl na koncepci v oblasti 

vzdělávání, v oblasti dalšího 

vzdělávání 

Analýzy a sledování změn ve 

vzdělávací soustavě, hodnocení 

výsledků vzdělávání 

Krizové řízení na školách včetně 

metodiky 

Podíl na kontrole 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Koordinace zpracování 

dlouhodobého záměru 

vzdělávání 

 

Spolupráce s krizovým 

oddělením 

 

Spolupráce s řediteli 

škol a zaměstnanci obcí 

 

 

samospráva 

státní správa 

(50 %) 

 

 

 A 

 

Mgr. Luděk Tesarčík 

 

T 11 

Poradenská, metodická pomoc 

v oblasti základního vzdělávání, 

zájmového vzdělávání, 

environmentálního vzdělávání, 

dopravní výchovy, vzdělávání 

žáku-cizinců 

Podklad pro zřízení přípravných 

a speciálních tříd 

Podíl na zpracování dlouhodobého 

záměru vzdělávání 

Vede kontrolní skupinu 

Podíl na šetření stížností 

Analýzy a sledování změn ve 

vzdělávací soustavě 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Spolupráce s odborem 

ŽP a ZEM 

 

Spolupráce s Českou 

školní inspekcí 

 

Podíl na administraci 

Dotačních programů 

z rozpočtu státu 

v oblasti vzdělávání 

 

Spolupráce s řediteli 

škol a zaměstnanci obcí 

 

 

státní správa 

(80 %) 

 

 A 

 

Mgr. Martin Šefl 

 

T 11 

Analýzy v oblasti vzdělávací 

soustavy kraje 

Analýzy v oblasti celoživotního 

vzdělávání 

Podíl na zpracování krajských 

normativů (poradenská činnost, 

metodika, připomínkování) 

Podíl na zpracování dlouhodobého 

záměru vzdělávání 

Podíl na kontrole 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Spolupráce s řediteli 

škol a zaměstnanci obcí 

 

Administruje 

udržitelnost projektu 

Poradenství v LK 

 

státní správa 

(80 %) 

 

 A 
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Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Oddělení organizační a správní  (8) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální 

zákonné normy a 

jiná specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Bc. Eva Trpkošová 

(možný překryv 

s asistentkou odboru) 

 

T 10 

Konzultační, poradenská činnost 

obcím (starostům a tajemníkům) 

v oblasti řízení obecních škol 

Odborná podpora ředitelů škol 

Podklady pro strategické materiály 

LK 

Vedení evidence stížností 

Zpracování korespondence v rámci 

oddělení 

Podklady pro Radu/Zastupitelství 

Podíl na jmenování a 

odvolávání ředitelů 

krajských škol – 

zajištění realizace 

konkurzů 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Danuše Gorošová 

(částečný překryv 

s asistentkou odboru) 

 

T 8 

Analyzování, vyhodnocování PO 

v rámci kraje 

Zpracování statistických výkazů 

Organizace porad III obcí, ředitelů 

krajských škol, Den učitelů 

Agenda spisové služby, pošty pro 

vedoucího odboru 

Příprava podkladů pro jednání 

Administrativní práce a jednoduchá 

korespondence 

Správa agendy 

školských rad škol 

zřízených LK 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   C 

 

Bc. Lucie 

Matoušková 

 

T 10 

Konzultační, poradenská činnost, 

metodická podpora ředitelům PO 

v resortu v oblasti platů a mezd 

Výkaznictví mezd PO zřízených LK 

Vedení personální a mzdové agendy 

(odměny) ředitelů škol 

Podíl n kontrolní činnosti 

Podíl na vyřizování připomínek 

a stížností 

Nař.vlády č. 

564/2006 Sb. a 

222/2010 Sb. 

 

samospráva 

státní správa 

(50 %) 

 

 

   B 

 

Ing. Eva Kotková 

 

T 10 

Konzultační, poradenská 

a metodická činnost v oblasti 

středního vzdělávání, VOŠ 

a domovů mládeže 

Podíl na zpracování dlouhodobého 

záměru vzdělávání  

Spolupráce na 

přijímacím a odvolacím 

řízení  

 

Spolupráce s řediteli 

škol 

 

samospráva 

státní správa 

(50 %) 

 

 

   B 
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Organizačně administrativní agenda 

(přezkum průběhu zkoušek, přehled 

středních škol, vyhodnocení 

výročních zpráv…) 

Podíl na šetření stížností 

Podíl na kontrolní činnosti 

 

Mgr. Eva Martinková 

 

T 10 

Konzultační, poradenská 

a metodická činnost v oblasti 

předškolního vzdělávání 

a školního stravování 

Podíl na zpracování dlouhodobého 

záměru vzdělávání  

Podíl na šetření stížností 

Agenda stanovisek ke změně 

v rejstříku škol, podklady pro 

dohodovací řízení, podklady pro 

porady ředitelů škol 

Spolupráce na 

konkurzních řízeních  

 

Spolupráce s řediteli 

škol 

 

samospráva 

státní správa 

(50 %) 

 

 

   B 

 

JUDr. Eva Horáková 

(podíl na řízení ohledně 

rozpočtové kázně u jiných 

oddělení) 

 

T 11 

Konzultační, poradenská 

a metodická činnost v oblasti 

školství 

Komplexní řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Vedení agendy zřizovacích listin PO 

resortu ŠMTvS 

Spolupráce při šetření stížností 

a petic 

Kontrolní činnost 

Podíl na zpracování Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a… 

Zk č.250/2000 Sb. 

 

Zřizovací listiny PO 

resortu 

 

Spolupráce na 

konkurzních řízeních  

 

Spolupráce s řediteli 

škol 

 

 

převažuje 

samospráva 

(80 %) 

 

   A 

 

Mgr. Renata 

Rychetská 

 

T 11 

Řízení správy rejstříku škol včetně 

přípravy stanovisek k žádostem 

o zápis 

Podklady ke koncepci rejstříku, 

materiály pro rozhodování orgánů 

kraje 

Metodická pomoc v oblasti školského 

rejstříku 

Komunikace s MŠMT 

 

Rejstřík škol 

 

 

samospráva 

státní správa 

(50 %) 

 

 

  A 

 

Bc. Jana Hartlová 

 

T 9 

Výkon státní správy – vedení 

rejstříku škol a školských zařízení 

zřizovanými obcemi (podklady, 

metodická pomoc, vedení aktuálního 

seznamu) 

Komunikace s MŠMT 

 

Editor referenčních 

údajů v základních 

registrech 

 

státní správa  

(100 %) 

 

 B 
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Vedení databáze volných míst ve 

školství 

Agenda datových schránek 

Administrativní činnosti 

 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Oddělení projektů ve vzdělávání (6) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální 

zákonné normy a 

jiná specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Mgr. Jana Štefková 

 

(podobná pracovní náplň 

jako Ing. Leníková,  

Mgr.Antošová) 

 

 

T 11 

Metodické řízení projektové činnosti 

Podíl na tvorbě Analýz potřeb území 

– ICT kompetence, Polytechnické 

vzdělávání 

Slaďování výstupů analýz 

Podíl na realizaci krajské strategie a 

tematických intervencí 

Podíl na projektu KAP 

Podíl na hodnocení intervencí 

Dohled nad kvalitou a relevancí 

analytických materiálů 

Podíl na fungování pracovní skupiny 

vzdělávání RSK 

Podíl na vzdělávání ředitelů škol 

a koordinátorů ICT 

Metodik projektu 

Strategické plánování 

rozvoje vzdělávací 

soustavy LK 

 

Účast v Řídícím výboru 

MAP 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Ing. Markéta Leníková 

 

(podobná pracovní náplň 

jako Mgr. Štefková, Mgr. 

Antošová) 

 

 

T 11 

Metodické řízení projektové činnosti 

Podíl na tvorbě Analýz potřeb území 

– podpora kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Slaďování výstupů analýz 

Podíl na realizaci krajské strategie 

s garantem MAP 

Podíl na realizaci tematických 

intervencí s garantem KAP 

Podíl na projektu KAP 

Podíl na hodnocení intervencí 

Dohled nad kvalitou a relevancí 

analytických materiálů 

Metodik podpory 

kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě 

a kreativitě projektu 

Strategické plánování 

rozvoje vzdělávací 

soustavy LK 

 

Účast v Řídícím výboru 

MAP 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   B 

 

Mgr. Jana Antošová 

 

 

T 11 

Metodické řízení projektové činnosti 

Podíl na tvorbě Analýz potřeb území 

– podpora odborného vzdělávání 

včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů 

Metodik podpory 

odborného vzdělávání 

včetně spolupráce škol 

a zaměstnavatelů 

projektu Strategické 

 

samospráva 

(100 %) 

 

  B 
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(podobná pracovní náplň 

jako Ing. Leníková, Mgr. 

Štefková) 

 

Slaďování výstupů analýz 

Podíl na realizaci krajské strategie a 

tematických intervencí 

 s garantem KAP 

Podíl na projektu KAP 

Podíl na hodnocení intervencí 

Dohled nad kvalitou a relevancí 

analytických materiálů 

Podíl na vzdělávání ředitelů škol 

 

plánování rozvoje 

vzdělávací soustavy 

LK 

 

Účast v Řídícím výboru 

MAP  

 

Bc. Jana Stará 

 

T 11 

Organizace aktivit spojených 

a projektem (tematická setkávání, 

workshopy, konference, pracovní 

týmy, příprava podkladových 

materiálů, porady realizačního týmu, 

zápisy) 

Realizace evaluačního procesu 

projektu a KAP 

Zpracování výsledků analytických 

šetření 

Projektový manažer 

projektu Strategické 

plánování rozvoje 

vzdělávací soustavy 

LK 

 

Účast v Řídícím výboru 

MAP 

 

Zástup hlavního 

manažera projektu 

 

samospráva 

(100 %) 

 

  B 

 

Ing. Jaroslava 

Maderová 

 

T 11 

Vedení finanční dokumentace 

projektu 

Zpracování podkladů pro finanční 

operace 

Podíl na zprávách o realizaci 

projektu 

Zpracovává žádosti o platby, další 

relativní doklady 

 

Finanční manažer 

projektu Strategické 

plánování rozvoje 

vzdělávací soustavy 

LK 

 

 

 

samospráva 

(100 %) 

 

 

 

  C 

 

Bc. Lucie Ptáková 

 

T 11 

Řízení projektu (realizace aktivit 

projektu, komunikace, zprávy, 

evaluace průběhu, …) 

Hodnocení efektivity intervencí 

Správa podpůrného systému 

k řízení projektu 

Hlavní manažer 

projektu Strategické 

plánování rozvoje 

vzdělávací soustavy 

LK 

Účast v Řídícím výboru 

MAP 

 

samospráva 

(100 %) 

 

 

  B 

 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Oddělení financování nepřímých nákladů  (12) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální 

zákonné normy a 

jiná specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 
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Ing. Lenka Myslivcová 

 

T 11 

Sestavování rozpočtů pro složité 

celky 

Optimalizace příjmové, výdajové 

politiky 

Výkon odborné práce (neinvestiční 

požadavky, rozbory, podklady pro 

statistická šetření, závěrečné zprávy 

o hospodaření) 

Podklady pro rozhodování LK 

a odboru 

Návrhy opatření na základě kontrol 

Příprava materiálů na 

Radu/Zastupitelstvo 

Zajištění procesů 

s financováním kapitol 

913, 914, 920 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Bc. Renáta 

Charvátová 

(téměř totožná náplň jako 

Bc. Plívová, pí.Vodičková) 

 

T 9 

Sestavování rozpočtů škol 

(kalkulace, normy, neinvestiční 

potřeby, čerpání rozpočtu) 

Zpracování ekonomické agendy 

škol (analýzy, výkazy, hlášení, 

podklady k hospodaření škol) 

Roční vypořádání dotací 

a příspěvků  

Podklady pro Radu/Zastupitelstvo 

kraje 

Návrhy opatření na základě kontrol 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č. 250/2000 Sb. 

 

Podklady 

k rozpočtovým 

opatřením v kapitole 

913, podíl na úpravách 

kapitol 914, 920 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Bc. Jana Plívová 

(téměř totožná náplň jako 

Bc. Charvátová, 

pí.Vodičková) 

 

T 9 

Sestavování rozpočtů škol 

(kalkulace, normy, neinvestiční 

potřeby, čerpání rozpočtu) 

Zpracování ekonomické agendy 

škol (analýzy, výkazy, hlášení, 

podklady k hospodaření škol) 

Roční vypořádání dotací 

a příspěvků  

Podklady pro Radu/Zastupitelstvo 

kraje 

Návrhy opatření na základě kontrol 

Podklady 

k rozpočtovým 

opatřením v kapitole 

913, podíl na úpravách 

kapitol 914, 920 

 

Zápis údajů do registru 

veřejné podpory 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 

 

Vlasta Vodičková 

(téměř totožná náplň jako 

Bc. Plívová, Bc.Charvátová) 

 

T 9 

Sestavování rozpočtů škol 

(kalkulace, normy, neinvestiční 

potřeby, čerpání rozpočtu) 

Zpracování ekonomické agendy 

škol (analýzy, výkazy, hlášení, 

podklady k hospodaření škol) 

Podklady 

k rozpočtovým 

opatřením v kapitole 

913, podíl na úpravách 

kapitol 914, 920 

 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   C 
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Roční vypořádání dotací a 

příspěvků  

Podklady pro Radu/Zastupitelstvo 

kraje 

Návrhy opatření na základě kontrol 

 

Ing. Drahomír 

Nesvadba 

 

T 11 

Financování organizací nad rámec 

rozpočtu 

Výkon odborné práce (rozbory, 

příprava investičních záměrů PO) 

Kontrola čerpání investičních 

prostředků 

Návrhy opatření na základě kontrol 

Majetkoprávní operace včetně 

majetkových příloh ve zřizovacích 

listinách 

Dohled na vedená správní řízení 

Podíl na řízení za porušení 

rozpočtové kázně 

Zk č. 250/2000 Sb. 

Zajištění procesů 

s financováním kapitol 

914, 920, 930 

 

Vedení evidence 

veřejných zakázek 

malého rozsahu na 

odboru školství 

 

Komunikace 

s Pozemkovým fondem 

ČR 

 

samospráva 

(100 %) 

 

 

   A 

 

Ing. Jarmila Vítová 

 

T 10 

Financování organizací nad rámec 

rozpočtu a provádění rozpočtových 

opatření 

Metodická podpora v ekonomické 

oblasti (PO) 

Efektivita hospodaření škol (roční 

zhodnocení PO) 

Návrhy opatření na základě kontrol 

Analýzy dle potřeby 

Zajištění procesů 

tvorby, sledování a 

čerpání kapitol resortu 

školství 

 

Aktualizace údajů 

v Mapě investic za 

odbor a PO 

 

 

samospráva 

(100 %) 

 

 

   B 

 

Ing. Erika Hladíková 

 

T 10 

Komplexní vedení účetnictví odboru 

ŠMTS 

Účetnictví PO resortu za okres 

Jablonec n.N (závěrky, tabulky o 

hospodaření, archivace, odvody, 

kontrola čerpání, roční zúčtování) 

Platební styk, samostatné členění 

bankovních účtů 

Zasílání finančních prostředků na 

školy 

Inventarizace u PO 

Aktualizace 

dispozičních oprávnění 

odboru 

 

Podíl na sledování 

všech kapitol odboru 

 

Rozpočet odboru 

včetně kapitoly 913 

 

Komunikace s MÚZO 

Praha 

 

převažuje 

státní správa 

(70 %) 

 

   B 

 

Bc. Pavla Machová 

 

T 9 

Komplexní vedení účetnictví odboru 

ŠMTS 

Účetnictví PO resortu za okres 

Liberec (závěrky, tabulky o 

Zk č. 250/2000 Sb. 

(podíl na zpracování 

agendy o uložení 

 

převažuje 

samospráva 

(70 %) 

 

   C 
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hospodaření, archivace, roční 

zúčtování) 

Platební styk a vedení výdajového 

účtu 

Zasílání a administrace finančních 

prostředků na školy 

Podíl na metodice 

odvodu za porušení 

rozpočtové kázně) 

 

Dagmar Krejčová 

 

T 9 

Komplexní vedení účetnictví odboru 

ŠMTS 

Účetnictví PO resortu za okres 

Česká Lípa (závěrky, tabulky 

o hospodaření, archivace, roční 

zúčtování) 

Platební styk 

Zasílání a administrace finančních 

prostředků na školy 

Agenda platebních poukazů 

a předkontace  

Vyhotovení 

a administrace 

platebních poukazů na 

grantový fond – kapitola 

926 

 

Agenda platebních 

poukazů odboru školství 

kapitoly 914, 920, 923 

 

převažuje 

státní správa 

(70 %) 

 

   C 

 

Bc. Ivana Nosková 

 

T 9 

Vede samostatné členění 

bankovních účtů 

Účetnictví PO resortu za okres 

Semily (závěrky, tabulky 

o hospodaření, archivace, roční 

zúčtování) 

Platební styk 

Zasílání a administrace finančních 

prostředků na školy 

Agenda platebních poukazů 

a předkontace 

Vyhotovení a 

administrace platebních 

poukazů na grantový 

fond – kapitola 926 

 

Agenda platebních 

poukazů odboru školství 

kapitoly 914, 920, 923 

 

převažuje 

státní správa 

(65 %) 

 

   C 

 

Lubomír Ťoupalík 

 

T 9 

Majetkoprávní operace 

Kontrola čerpání prostředků 

u vybraných kapitol spravovaných 

odborem 

Podklady pro veřejné zakázky 

Metodika BOZP 

Požadavky na novou výstavbu, 

modernizaci majetku, na stroje 

Agenda podkladů pro daň 

z nemovitosti 

Materiály na jednání orgánu kraje  

Spolupráce s odborem 

kultury 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Lenka Cvrčková 

 

T 9 

Sumarizace stavů majetku PO 

Výstupy z inventarizací 

Sledování čerpání 

limitních položek 

 

samospráva 

(100 %) 

 

  B 
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Kontrola majetku PO dle zřizovacích 

listin 

Úprava rozpočtu 

Podávání informací občanům 

Písemná potvrzení 

Likvidace cestovních příkazů odboru 

odboru, kapitol 914 a 

917 odboru 

 

Péče o archivní i 

utajované písemnosti 

 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Oddělení financování přímých nákladů  (6) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální 

zákonné normy a 

jiná specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Iveta Kabátová 

 

T 9 

Financování škol v LK přímými 

výdaji 

Zpracování agendy soukromých 

škol v LK (sestavování rozpočtu, 

rozpočtové změny, finanční 

vypořádání přímých výdajů, 

podklady pro statistiku, zprávu 

o hospodaření) 

Stanovení objemu přidělovaných 

dotací 

Podklady ve věcech zápisu a změn 

v rejstříku škol 

Podklady pro porady ředitelů škol 

Zk č. 561/2004 Sb. 

Zk č. 306/1999 Sb. 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

Bc. Kateřina Parmová 

 

(totožná náplň jako 

píLuňáčková 

a téměř totožná jako pí 

Křiváková Kalíková, Bc. 

Löfflerová) 

 

T 9 

Financování škol v LK přímými 

výdaji 

Zpracování agendy škol 

zřizovaných obcemi v LK 

(sestavování rozpočtu, rozpočtové 

změny, podklady pro dohodovací 

řízení, finanční vypořádání přímých 

výdajů, rozbory a podklady pro 

statistiku, zprávu o hospodaření) 

Podklady pro přidělení státní dotace 

Podklady ve věcech zápisu a změn 

v rejstříku škol 

Podklady pro porady ředitelů škol 

Zk č. 561/2004 Sb. 

 

Spolupráce 

s městskými úřady III 

obcí 

 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   C 

 

Miroslava Luňáčková 

 

(totožná náplň jako Bc. 

Parmová 

 

T 9 

Financování škol v LK přímými 

výdaji 

Zpracování agendy škol 

zřizovaných obcemi v LK 

(sestavování rozpočtu, rozpočtové 

Zk č. 561/2004 Sb. 

 

Spolupráce 

s městskými úřady III 

obcí 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   C 
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a téměř totožná jako pí 

Křiváková Kalíková, Bc. 

Löfflerová) 

změny, podklady pro dohodovací 

řízení, finanční vypořádání přímých 

výdajů, rozbory a podklady pro 

statistiku, zprávu o hospodaření) 

Podklady pro přidělení státní dotace 

Podklady ve věcech zápisu a změn 

v rejstříku škol 

Podklady pro porady ředitelů škol 

 

 

Mgr. Andrea 

Maryšková 

 

T 9 

Financování škol v LK přímými 

výdaji 

Sestavování rozpočtů škol včetně 

rozpočtových změn 

Agenda státních dotací (podklady 

pro stanovení výše státní dotace 

v LK, metodika, vypořádání 

účelových dotací, podklady pro 

statistiku, zprávu o hospodaření) 

Podklady pro porady ředitelů škol 

Zk č. 561/2004 Sb. 

 

Spolupráce 

s městskými úřady III 

obcí 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

Kateřina Křiváková 

Kalíková 

 

(téměř totožná náplň jako 

Bc. Parmová, pí Luňáčková 

a totožná jako Bc. 

Löfflerová) 

 

T 9 

Financování škol v LK přímými 

výdaji 

Podklady pro návrh rozpočtu škol 

zřizovaných obcemi v LK 

(sestavování rozpočtu, rozpočtové 

změny, podklady pro dohodovací 

řízení, finanční vypořádání přímých 

výdajů, rozbory a podklady pro 

statistiku, zprávu o hospodaření) 

Podklady pro přidělení státní dotace 

Podklady ve věcech zápisu a změn 

v rejstříku škol 

Podklady pro porady ředitelů škol 

Zk č. 561/2004 Sb. 

 

Spolupráce 

s městskými úřady III 

obcí 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

 

 

   C 

 

Bc. Kamila Löfflerová 

 

(téměř totožná náplň jako 

Bc. Parmová, pí Luňáčková 

a totožná jako pí Křiváková 

Kalíková) 

 

T 9 

Financování škol v LK přímými 

výdaji 

Podklady pro návrh rozpočtu škol 

zřizovaných obcemi v LK 

(sestavování rozpočtu, rozpočtové 

změny, podklady pro dohodovací 

řízení, finanční vypořádání přímých 

výdajů, rozbory a podklady pro 

statistiku, zprávu o hospodaření) 

Podklady pro přidělení státní dotace 

Podklady ve věcech zápisu a změn 

v rejstříku škol 

Zk č. 561/2004 Sb. 

 

Spolupráce 

s městskými úřady III 

obcí 

 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

  C 
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Podklady pro porady ředitelů škol 

 

Tabulka poskytuje ještě další doplňující informace: 

- rozložení vykonávané činnosti jednotlivými zaměstnanci mezi přenesenou a samostatnou působnost úřadu 

v samostatném sloupci tabulky (uvedená procenta odpovídají údajům, které sdělili samotní zaměstnanci); 

- požadavek na odbornost zaměstnanců v podobě znalosti specifických zákonných norem spojených 

s výkonem agendy; 

- a vyznačení zaměstnanců (celý řádek podbarven šedou barvou), kde bude třeba v blízké budoucnosti 

(horizont maximálně několika let) řešit zastoupení. 

 

Zaměstnanci se speciální kvalifikací 

Z tabulky plyne, že v odboru je dnes 15 pracovních pozic zařazených do kategorie „A“ – klíčový 

zaměstnanec. To představuje 28 % všech pracovních pozic odboru. 

Největší skupinu 47 % představují pozice kategorie „B“ zapracovaný úředník (vcelku se jedná o logický 

výsledek – řada zaměstnanců odboru spravuje standardní úřednickou agendu) a 25 % pozic spadá do 

kategorie „C“ (jedná se především o pracovní pozice zaměřené na základní ekonomickou agendu, jako je 

rozpočtování, finanční operace, statistická šetření apod.). 

Vzhledem ke stejnému či obdobnému charakteru činností zaměstnanců zařazených do kategorie „C“ 

a možnosti odborného dohledu na zapracování nových zaměstnanců jsou tyto pozice vhodné pro nábor 

zaměstnanců s patřičnou odbornou kvalifikací i s minimální praxí. 

 

 

Přenesená a samostatná působnost 

Výkon činností spojených pouze se státní správou je konán v Oddělení financování přímých nákladů, 

výkon pouze činností samosprávy je pak konán v Oddělení projektů ve vzdělávání. 

V ostatních odděleních se jedná o mix přenesené a samostatné působnosti, přičemž tento mix se objevuje 

i u většího počtu jednotlivých zaměstnanců oddělení (obvyklý je opět model výkon státní správy, do 

kterého je namíchán výkon samosprávných činností – výjimečně se v odboru objevují i opačné případy, 

kdy většina vykonávaných činností je v oblasti samosprávy a k těmto činnostem je přiřazeno menší 

množství činností v přenesené působnosti). 

 

Zastupitelnost 

Z tabulky dále plyne, že v odboru je celkem 20 „jednomužných“ agend (pracovních pozic zajišťujících 

specifickou agendu). Nejvíce se jich objevuje ve vedení odboru (7x). 

„Jednomužnost“ agend ve vedení odboru je dána řídící kompetencí jednotlivých vedoucích zaměstnanců. 

Zastupitelnost těchto zaměstnanců nebývá zásadním problémem; jednak je možné posunout na pozici 

některého ze zaměstnanců daného útvaru a doplnit u něj řídící dovednosti nebo přes výběrové řízení 

získat odpovídajícího odborníka (vzhledem k atraktivitě pracovní pozice obvykle nebývá potíž 

s dostatečně fundovanými uchazeči). 

 

V ostatních odděleních se vyskytuje od jedné do maximálně čtyř pracovních pozic s „jednomužnou“ 

agendou. 
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Zastupitelnost v odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu by neměla být problémem. Valná část 

„jednomužných“ agend je založena na vyšší odborné erudici dané pracovní pozice a její zástup je možné 

provádět z úrovně o stupeň nižší odbornosti po doplnění patřičných odborných znalostí.  

Druhou cestou zástupu je možnost krátkodobého přenesení některých činností na přímého nadřízeného 

dotyčného zaměstnance. 

 

Nejsložitěji vypadá na první pohled zástup v Oddělení vzdělávání a koncepcí (3x „jednomužné“ agendy) 

a v Oddělení organizačním a správním (4x). Vzhledem k značnému provázání části agend mezi 

jednotlivými zaměstnanci v Oddělení vzdělávání a koncepcí a vzhledem k poměrně značnému překryvu 

agend obou uvedených oddělení (viz dále v textu) je možné dnes většinu agend všech zmiňovaných 

pracovních pozic zastoupit z jiné pracovní pozice.  

 

Provázání činností Oddělení vzdělávání a koncepcí a Oddělení organizační a správní 

Detailní rozbor pracovních náplní zaměstnanců obou uvedených oddělení odhalil: 

a) významnou provázanost agend jednotlivých zaměstnanců v Oddělení vzdělávání a koncepcí 

o část činností oddělení je vykonávána všemi zaměstnanci jako například: 

- podíl na zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání 

- podíl na kontrole 

- podíl na šetření stížností 

- podíl na řízení spojených s porušením rozpočtové kázně 

o část činností je zdvojená či ztrojená (konaná větším počtem zaměstnanců) jako například: 

- podíl na zřizování funkce asistenta pedagoga 

- poradenství v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb 

- podíl na zpracování krajských normativů 

- analýza a sledování změn ve vzdělávací soustavě 

o část obdobných činností je rozděleno mezi dva zaměstnance jako například: 

- analýzy v oblasti celoživotního vzdělávání u jednoho zaměstnance  

a poradenská činnost v oblasti celoživotního vzdělávání u druhého zaměstnance. 

 

b) překryv v agendách obou oddělení 

 

Oddělení vzdělávání a koncepcí Oddělení organizační a správní 

Podíl na zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání Podíl na zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání 

Konzultační a metodická činnost v oblasti SŠ Konzultační a poradenská činnost v oblasti SŠ, VOŠ 

a domovů mládeže 

Poradenství v oblasti ZŠ, zájmového vzdělávání Konzultační a poradenská činnost obcím v oblasti řízení 

obecných škol 

 Konzultační a poradenská činnost v oblasti školství 

 Konzultační a metodická činnost v oblasti předškolního 

vzdělávání a školních stravovacích zařízení 

Podíl na řízením spojené s porušením rozpočtové 

kázně 

Komplexní řízení spojené s porušením rozpočtové 

kázně 

Šetření stížností v oblasti SŠ Podíl na vyřizování připomínek a stížností 
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Podíl na kontrole Podíl na kontrolní činnosti 

 

Z detailu pracovních náplní je patrné, že původním záměrem organizačního uspořádání bylo do Oddělení 

vzdělávání a koncepcí směřovat koncepční činnosti a do Oddělení organizačního a správního podpůrné 

činnosti a praktickou pomoc pro ředitele školských zařízení (odborná podpora ředitelů škol, zpracování 

statistických výkazů, organizace porad ředitelů krajských škol, poradenství v oblasti platů a mezd apod.).  

V reálné praxi pravděpodobně existuje nějaká dělicí čára mezi oběma odděleními (studiem pracovních 

náplní jsme ji neidentifikovali); otázkou však je, nakolik jsou činnosti dublovány, nehledě na riziko 

rozdílných stanovisek oddělení ke stejnému dotazu (šetření apod.). 

 

4.2.3 Projektová činnost odboru 

Problematiku projektů má odbor dobře uchopenou, jednak zřízením Oddělení projektů ve vzdělávání, 

jednak určením konkrétních zaměstnanců, kteří administrují konkrétní oblasti dotací. 

 

Projekty běžící na odboru 

Oddělení projektů ve vzdělávání zastřešuje projekt „Strategické plánování rozvoje vzdělávání soustavy 

LK“. 

 

V oddělení je v současné době alokováno 7 úvazků na projekty: 

 Vedoucí oddělení. 

 3x metodik řízení projektové činnosti. 

 1x projektový manažer. 

 1xfinanční manažer projektu. 

 1x hlavní manažer projektu. 

Projekt je dobře personálně zajištěn a do projektu nemusí operativně vstupovat žádní další zaměstnanci 

odboru. 

 

Vedle toho někteří zaměstnanci Oddělení vzdělávání a koncepcí administrují: 

- udržitelnost projektu „Poradenství v LK (1 zaměstnanec), 

- dotační programy z rozpočtu státu v oblasti vzdělávání (3 zaměstnanci). 

Další zaměstnanci Odboru mládeže, sportu a zaměstnanosti administrují: 

- program z dotačního fondu LK (6 zaměstnanců), 

- dotaci „Stipendijní program“ (1 zaměstnanec). 

 

V průběhu auditu nebyl zachycen žádný signál o komplikaci výkonu odborných agend z titulu projektové 

činnosti. 

4.2.4 Doplňující zjištění 

Podpůrné a servisní činnosti 
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Podpůrné a servisní činnosti nepředstavují u Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zásadní 

téma. Většina zaměstnanců neuvedla v dotazníku žádnou činnost. Z několika komentářů je patrné, že 

výkon podpůrných činností považují za nezbytnou součást jejich agendy. 

 

V průměru uvádějí zaměstnanci odboru potřebnou kapacitu na výkon zbytkových, podpůrných 

a servisních činností na úrovni 4,5 %. 

Z činností zmiňovaných mezi činnostmi brzdící výkon odborné agendy stojí za zmínku pouze jediná 

činnost (uvedlo ji více jak 5 zaměstnanců odboru), a to zpracování statistik a výkazů, které by šlo získat 

z jiných zdrojů či jejich zpracování nesouvisí s pracovní náplní zaměstnanců. 

 

4.2.5 Závěry z řízených rozhovorů a Benchmarkingu 

Časová náročnost činností odboru vzhledem k počtu zaměstnanců a personální zajištění 

stěžejních agend 

Opět při posuzování časové náročnosti činností odboru a personálního zajištění stěžejních agend je třeba 

vzít v úvahu následující klíčová zjištění: 

o Srovnání počtu zaměstnanců odboru s dalšími kraji vyznívá pro krajský úřad LK příznivě (počet 

zaměstnanců se pohybuje na srovnatelné úrovni jako ve srovnávaných krajích). V absolutním počtu 

je sice převyšuje (53 zaměstnanců versus např. 37 zaměstnanců v Hradeckém kraji a na Vysočině 

apod.). 

Po odečtení zaměstnanců Oddělení projektu ve vzdělávání od celkového počtu zaměstnanců 

odboru, to je 53 – 7 zaměstnanců = 46 zaměstnanců, 

se počtem 46 zaměstnanců již začíná počtům zaměstnanců v jiných krajích přibližovat a po odečtení 

zaměstnanců věnujících se problematice sportu, mládeže a tělovýchovy u všech paralelních odborů 

se zcela zařadí počtem zaměstnanců věnujících se agendám školství mezi srovnatelné krajské 

úřady. 

Počty zaměstnanců na paralelních odborech srovnávaných krajských úřadů zabývajících se čistě 

školskou problematikou: 

Liberecký kraj – 39 zaměstnanců,  

Plzeňský kraj – 49 zaměstnanců, 

Karlovarský kraj – 18 zaměstnanců,  

Hradecký kraj – 37 zaměstnanců,  

Pardubický kraj – 41 zaměstnanců,  

kraj Vysočina – 31 zaměstnanců a 

Zlínský kraj – 42 zaměstnanců. 

o Obsluha agend sportu, mládeže a tělovýchovy je srovnatelná v celém srovnávaném vzorku – 

počet zaměstnanců paralelních oddělení v jiných krajích se pohybuje v intervalu 6 až 9, přičemž 

počet zaměstnanců odpovídajícího oddělení v rámci Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

na krajském úřadu Libereckého kraje je 6 – viz následující porovnání 

Liberecký kraj – 7 zaměstnanců,  

Plzeňský kraj – 9 zaměstnanců, 

Karlovarský kraj – 9 zaměstnanců,  

Pardubický kraj – 9 zaměstnanců,  



80 / 112 

 

 Personální audit vybraných odborů KÚ Libereckého kraje 

č. 8240_říjen_2017 

© M.C.TRITON, spol. s r.o. 

 

kraj Vysočina – 6 zaměstnanců a 

Zlínský kraj – 8 zaměstnanců. 

 

Při srovnání počtu zaměstnanců obsluhujících agendy sportu, mládeže a tělovýchovy je patrné, že počet 

zaměstnanců Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti se pohybuje na úrovni nejlepší praxe ve 

srovnávaném vzorku (nehledě na skutečnost, že v rámci oddělení je řešena i problematika 

zaměstnanosti). 

Pro úplnost je třeba uvést i skutečnost, že i na jiných krajských úřadech bývá problematika mládeže a 

sportu obvykle propojena s dalšími agendami, jako například: 

- na krajském úřadu Zlínského kraje s agendou rozvoje lidských zdrojů, 

- na krajském úřadu Karlovarského kraje s agendou škol - organizační a správní činnosti, 

- na krajském úřadu Pardubického kraje s agendou cestovního ruchu. 

 

o Významně jiný je však pohled na srovnání krajů z hlediska výkonových statistik MŠMT za rok 

2016/2017 – viz následující tabulka. 

 

Území Počet MŠ Počet ZŠ Počet SŠ včetně 

konzervatoří 

a VOŠ 

Počet 

dětských 

domovů 

Počet 

stravovacích 

zařízení 

Celkový 

počet škol 

a zařízení 

Liberecký kraj 238 203 55 7 390 893 

Karlovarský kraj 123 106 42 5 201 477 

Plzeňský kraj 272 221 59 7 435 994 

Hradecký kraj 311 269 93 7 503 1183 

Pardubický kraj 317 251 83 6 518 1175 

Vysočina 286 263 76 10 474 1109 

Zlínský kraj 315 258 79 12 536 1200 

Zdroj: MŠMT, Statistické ročenky školství – výkonové statistiky dle území 2016/2017 

   

Statistiky ukazují, že s výjimkou Karlovarského kraje (kde však obsluhuje školskou agendu ca 

poloviční počet zaměstnanců ve srovnání s Libereckým krajem) obsluhuje KÚ Libereckého kraje 

nejnižší počet škol a školských zařízení. Ve srovnání s kraji Hradeckým, Pardubickým, Zlínským a 

Vysočinou obsluhuje cca 75 % stavu zařízení těchto krajů.   

o Agendy odboru obsluhuje stabilizovaný a profesně velmi zdatný tým. 

o Významná část kapacity vedoucích zaměstnanců odboru je směřována do výkonu odborných 

činností (součtem podílu částí úvazků vykázaných na odborné agendě se blíží kapacita téměř k 5 

úvazkům). 

o 47 % stávajících zaměstnanců odboru je řazeno mezi standardní zapracované úředníky (skupina 

„B“), jinými slovy standardní výkon převládá nad specifickými agendami. 

 

Uvedená klíčová zjištění nás vedou k názoru, že stávající personální zajištění stěžejních agend je na 

komfortní úrovni. 

Standardní agenda většiny zaměstnanců odboru nabízí příležitost prověřit efektivitu výkonu v agendách 

(například pomocí pracovních snímků zaměstnanců a jejich výkonových statistik), které jsou obsluhovány 
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větším počtem zaměstnanců s cílem identifikovat případnou volnou kapacitu (viz Oddělení financování 

nepřímých nákladů – dnes je v obsluze zařazeno 12 zaměstnanců a Oddělení financování přímých 

nákladů – dnes je v obsluze zařazeno 6 zaměstnanců). 

 

Uvedená zjištění nás dále nutí k názoru, že personální kapacita odboru zaměřená na agendy školství je 

vzhledem k počtu školských zařízení oproti jiným srovnávaným krajům (75 % počet školských zařízení 

oproti krajům HK, PU, Vysočina, Zlín) naddimenzovaná.  

Statisticky měřeno se jedná téměř o 8 zaměstnanců (20 % ze 39 zaměstnanců). Prakticky bude tento 

počet, vzhledem k nastaveným postupům a procesům, nižší (dnešní procesy nejsou zcela jistě připraveny 

na tak dramatické snížení počtu zaměstnanců) – odhadujeme do 4 až 5 zaměstnanců.  

Snížení počtu do 4 zaměstnanců dle našeho názoru nepředstavuje zásadní riziko s ohledem na 

převažující počet zaměstnanců obsluhující standardní agendy.  

Skutečně reálný počet zaměstnanců, o které by se mohl snížit stav zaměstnanců odboru, by však šlo určit 

pouze na základě pracovních snímků jednotlivých zaměstnanců a jejich efektivity výkonu. 

 

Resumé: 

OŠMTS_xx 

Detailně prověřit efektivitu výkonu 

skupin zaměstnanců obsluhujících 

stejnou agendu  

a) v Oddělení financování přímých 

nákladů 

b) v Oddělení financování nepřímých 

nákladů 

s cílem případného snížení počtu 

zaměstnanců ve zmíněných 

odděleních. 

Zvýšení efektivity výkonu; 

uvolnění kapacity pro výkon jiných 

agend KÚ 

 

Organizace odboru 

Další možností případného snížení počtu zaměstnanců může být, vzhledem k částečným překryvům 

v činnostech jednotlivých zaměstnanců, i v činnostech obou útvarů, Oddělení vzdělávání a koncepcí 

a Oddělením organizačním a správním.  

Vzhledem k 75 % počtu obsluhovaných školských zařízení oproti jiným srovnávaným krajům a vzhledem 

k detailu hlavních činností vykonávaných jednotlivými zaměstnanci obou oddělení by případné snížení o 

jednoho zaměstnance v každém z uvedených oddělení nemělo ohrozit obsluhu agend obou oddělení. 

Tento náš odhad se opírá pouze o statistická data a porovnání hlavních činností jednotlivých 

zaměstnanců, pro přesný závěr by bylo nutné provést opět detailní výkonovou analýzu pomocí pracovních 

snímků dne. 

 

Nabízí se tři řešení: 

1) „Zhutnění“ koncepčních činností v Oddělení vzdělávání a koncepcí a z toho plynoucí možnost snížení 

počtu zaměstnanců oddělení (hlavní činnosti jednoho ze zaměstnanců oddělení v podstatě pouze dublují 

činnosti jiných zaměstnanců oddělení). 
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2) Převedení metodických činností z Oddělení organizačního a správního do Oddělení vzdělávání 

a koncepcí a z toho plynoucí možnost snížení počtu zaměstnanců v Oddělení organizačním a správním 

(metodika v oblasti předškolního zdělávání a školního stravování, metodika v oblasti středního vzdělávání, 

VOŠ a domovů mládeže). 

 

3) Spojením obou oddělení v jedno oddělení a z toho opět plynoucí možnost snížení počtu zaměstnanců. 

 

Uvedená varianta pod číslem 3) by zároveň přiblížila odbor k praxi paralelních odborů v jiných krajích, co 

se týče počtu oddělení zřízených v rámci odborů „školství“. 

 

Resumé: 

OŠMTS_xx 

Prověřit nabízené varianty řešení 

a zvážit organizační změnu (spojení 

obou oddělení) či přesunutí části 

agend v rámci Oddělení vzdělávání 

a koncepcí a Oddělení organizačního 

a správního 

Zvýšení efektivity výkonu; 

uvolnění kapacity pro výkon jiných 

agend KÚ 

 

4.2.6 Doporučení a návrhy konkrétních opatření - shrnutí 

 

Identifikace 

doporučení 
Popis opatření Zdůvodnění opatření Možné další kroky 

OŠMTS_01 

Prověřit nabízené varianty řešení 

a zvážit organizační změnu 

(spojení obou oddělení) či 

přesunutí části agend v rámci 

Oddělení vzdělávání a koncepcí 

a Oddělení organizačního a 

správního 

 

Zvýšení efektivity výkonu; 

uvolnění kapacity pro výkon 

jiných agend KÚ 

I. Po diskuzi 

s vedoucím odboru 

vybrat jednu ze 3 

nabízených variant 

řešení. 

OŠMTS_02 

Detailně prověřit efektivitu 

výkonu skupin zaměstnanců 

obsluhujících stejnou agendu  

a) v Oddělení financování 

přímých nákladů 

b) v Oddělení financování 

nepřímých nákladů 

s cílem případného snížení počtu 

zaměstnanců ve zmíněných 

odděleních. 

 

Zvýšení efektivity výkonu; 

uvolnění kapacity pro výkon 

jiných agend KÚ 

I. Prověřit efektivitu 

výkonu ve 

vybraných 

agendách pomocí 

pracovních snímků 

zaměstnanců a 

jejich výkonových 

statistik 

II. Na základě bodu I. 

provést případné 

personální kroky 
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4.3 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

4.3.1 Popis situace na základě řízených rozhovorů a Benchmarkingu 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje se zabývá řadou agend 

v rámci přenesené i samostatné působnosti. Jedná se zejména o přípravu koncepčních a prognózních 

materiálů, hodnocení ekologických rizik, přezkum rozhodnutí o přestupcích v odvolacích řízeních, péče 

o ochranu přírody, vody, krajiny i ovzduší, řízení lesního a odpadového hospodářství, včetně myslivosti a 

rybářství a podpora také např. ekologické výchovy. 

 

Jedná se o specifické odborné agendy, jejichž zabezpečení je koordinováno a řízeno za pomoci 

organizačního uspořádání odboru souhrn logických odborných agend soustředěných do příslušného 

oddělení). Většina agend se týká přenesené působnosti, nicméně některé další činnosti jsou přímo 

vyvolány požadavky krajské samosprávy, jako např. příprava materiálů na RK a ZK, koordinace dotačních 

programů (krajské dotační programy, kdy je kraj poskytovatelem dotací, ale i národní programy, kdy je kraj 

příjemcem dotací), dále ekonomické analýzy, ekologická výchova atp. 

 

Detailnější porovnání organizace odborů ŽP a ZEM na některých krajích přináší následující tabulka. 

 
Benchmark odborů životního prostředí a zemědělství září 2017 
 

LB kraj  

 

39 zaměstnanců 

ZČ kraj 

 

46 zaměstnanců 

PU kraj 

 

44 zaměstnanců 

HK kraj 

 

42 zaměstnanců 

KV kraj 

 

29 zaměstnanců 

Vysočina 

 

49 zaměstnanců 

ZL kraj 

 

47 zaměstnanců 

Vedení odboru 

1+4+5   

 

(10) 

Vedení odboru 

1+5   

 

(6) 

Vedení 

odboru 

1+5+3    

(9) 

Vedení odboru 

1+5+1 

 

(7) 

Vedení odboru 

1+5+1 

 

(7) 

Vedení odboru 

1+6+1 

 

(8) 

Vedení odboru 

1+5+2 

 

(8) 

 Oddělení 

ochrany 

přírody 

 

9 

Oddělení 

ochrany 

přírody 

 

8 

Oddělení 

ochrany 

přírody 

 

8 

 Oddělení 

ochrany 

přírodních 

zdrojů a EIA 

14 

Oddělení 

ochrany 

přírody 

a krajiny 

8 

Oddělení 

ochrany 

Oddělení 

technické 

ochrany 

Oddělení 

ochrany 

ovzduší 

  

 

 Oddělení 

technické 

ochrany 
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ovzduší 

a odpadů 

 

6 

 

 

6 

a odpadního 

hospodářství 

8 

prostředí 

a energetiky 

10 

Oddělení 

vodního 

a lesního 

hospodářství 

9 

Oddělení 

vodního 

hospodářství 

 

7 

Oddělení 

vodního 

hospodářství 

 

5 

Oddělení 

vodního 

hospodářství 

 

6 

Oddělení 

vodního 

hospodářství 

a havárií 

4 

Oddělení 

vodního 

hospodářství 

 

7 

Oddělení 

vodního 

hospodářství 

 

4 

Oddělení 

zemědělství 

a ochrany 

přírody 

 

 

8 

 Oddělení 

zemědělství 

 

 

 

 

6 

Oddělení 

zemědělství 

 

 

 

 

5 

Oddělení 

ochrany 

krajiny, 

zemědělství 

a revitalizace 

 

6 

Oddělení 

zemědělství 

 

 

 

 

3 

Oddělení 

zemědělství, 

lesního 

hospodářství, 

myslivosti 

a rybářství 

7 

Oddělení 

posuzování 

vlivů na ŽP 

a IPPC 

6 

Oddělení IPPC 

a EIA 

 

 

5 

Oddělení 

integrované 

prevence 

 

8 

Oddělení EIA, 

IPPC a 

technické 

ochrany ŽP 

11 

Oddělení 

technické 

ochrany 

prostředí 

5 

Oddělení 

integrované 

prevence 

 

8 

Oddělení 

hodnocení 

ekologických 

rizik 

10 

 Oddělení 

administrativě-

správní 

 

 

 

7 

 Oddělení 

administrativní 

správní a úsek 

samosprávných 

činností 

5 

Oddělení 

EVVO 

a projektů 

 

 

 

3 

Oddělení 

rozvoje 

a podpory ŽP 

 

 

 

5 

 

 Oddělení 

lesnictví 

a myslivosti 

 

 

6 

  Oddělení 

lesního 

hospodářství, 

myslivosti 

a rybářství 

4 

Oddělení 

lesního 

hospodářství 

a myslivosti 

 

4 

 

  

Odbor životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje má zřízeno nejméně oddělení (4 oproti 5 či 6 

v jiných krajích), a pokud pomineme Karlovarský kraj, má i nejméně zaměstnanců. Přesto je možné 

konstatovat, že počet zaměstnanců je srovnatelný s ostatními kraji. 

 

Specifikou organizačního uspořádání odboru Libereckého kraje je: 

- větší počet specialistů podřízených přímo vedoucímu odboru (podobnou praxi praktikuje, i když v menší 

míře, již jen Pardubický kraj); 
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- spojení agendy ochrany přírody a zemědělství pod jedno oddělení (tato praxe není uplatněná v žádném 

z porovnávaných krajů); 

- spojení agendy vodního a lesního hospodářství pod jedno oddělení (tato praxe není uplatněná v žádném 

z porovnávaných krajů). 

 

Detailnější analýzou počtů zaměstnanců jednotlivých oddělení je možné zjistit, že nižší počet 

zaměstnanců odboru v Libereckém kraji je zapříčiněn především počtem zaměstnanců zařazených na 

agendy ochrany přírody a zemědělství (výjimku představuje Plzeňský kraj, je vyšší počet zaměstnanců 

odboru způsoben zřízením oddělení administrativně-správního). 

Oproti odboru Libereckého kraje (8 zaměstnanců) disponují na agendách ochrany přírody a agendách 

zemědělství Pardubický kraj 14 zaměstnanci, Hradecký kraj 13 zaměstnanci, Vysočina 17 zaměstnanci 

(zde je však zařazena i agenda EIA) a Zlínský kraj 12 zaměstnanci. 

Z valné většiny se jedná o kraje s daleko vyšším podílem zemědělské výroby, než je v kraji Libereckém, 

a tudíž vyšší počet zaměstnanců v těchto krajích je možné logicky zdůvodnit. 

4.3.2 Personální vybavenost odboru 

 

Agendy odboru v současné době zajišťuje 39 zaměstnanců.  

 

Pracovní tým je stejně jako tým Odboru školství, mládeže, sportu a tělovýchovy (na rozdíl od Odboru 

sociálních věcí), měřeno pomocí délky pracovního poměru u krajského úřadu a věkovou strukturou 

zaměstnanců, velmi zkušený. Obě zmiňované charakteristiky dokumentují následující grafy. 

 

Graf – délka pracovního poměru zaměstnanců odboru u krajského úřadu 
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Přes 80 % stávajících zaměstnanců odboru má u krajského úřadu pracovní poměr delší 5 let a žádný 

zaměstnanec není v pracovním poměru dobu kratší než jeden rok. 

 

Pozitivní je rovněž věková skladba odboru. 

 

Graf – věková struktura zaměstnanců odboru 

 

 
 

Rozložení zaměstnanců dle věku je velmi slušně vyvážené. Silná je především generace 40 až 50 let (více 

jak 55 % všech zaměstnanců). Jinými slovy následujících nejméně 15 následujících let bude výkon agend 

odboru pokryt zkušenými zaměstnanci. 

U odboru je i výrazně nižší riziko odchodů mladších zaměstnanců – pouhých ca 10 % je jich mladší než 

35 let. 

 

Řízení odboru 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje je řízen zkušenou 

manažerkou, která zabezpečuje chod celého odboru na operativní i strategické rovině (v rámci dotazníku 

uvedla 80 % podíl řídících činností na všech svých činnostech – představuje optimální přístup k řízení 

takto velkého týmu). Na základě rozhovorů je zřejmé, že využívá vhodných postupů a nástrojů jak 

k zabezpečení svěřených agend, tak k řízení liniově podřízených pracovníků odboru. 

 

Ze struktury odboru je patrné, že v minulosti již byla provedena organizační opatření sledující zefektivnění 

výkonu činností celého odboru (počet oddělení, soustředění odlišných odborných oblastí pod jednoho 

vedoucího oddělení, efektivní administrativní postupy na odboru). 

 

Odbor se vyznačuje dobrou dělbou a organizací práce, čemuž přispívá i existence dvou odborných 

zaměstnanců, zařazených do sekretariátu, kteří zajišťují administrativu, pomocné agendy a operativu pro 

vedoucí jednotlivých oddělení. Tento fakt přispívá k významné úspoře kapacit odborných pracovníků.  
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Výše uvedené zjištění se promítá do skutečnosti, že v činnostech podřízených vedoucích oddělení 

nedominuje řídící činnost. V průměru uvádějí vedoucí podíl řídících činností v rozsahu 21 %. Vedoucí 

oddělení se tedy spíše pohybují v roli odborného zaměstnance s doplňkovou řídící činností (odbor tak 

disponuje velkou částí jejich kapacity pro výkon odborných činností).  

 

Opět tak jako v případě Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu tento přístup k roli vedoucích 

oddělení navýší odbornou kapacitu odboru; na druhou stranu sníží kapacitu vedoucích zaměstnanců pro 

zastupování delší dobu nepřítomných podřízených. Vzhledem k profesní zkušenosti zaměstnanců celého 

odboru je možné považovat tento stav za přiměřený. 

 

Řídící mechanismy jsou nastaveny standardně, porady odboru a následně oddělení jsou nastaveny na 

čtrnáctidenní bázi, v komunikaci a řízení výkonu zcela převládá setkání jeden na jednoho (v průměru 

vedoucí oddělení uvádějí 80  

%). Roční hodnocení výkonu se odehrává na bázi systémového nástroje – hodnocení zaměstnanců 

Odboru kanceláře ředitele. 

 

Pracovní pozice se speciální kvalifikací 

Rozložení agend mezi jednotlivé zaměstnance a případný překryv činností, klíčoví zaměstnanci se 

speciální kvalifikací, pracovní pozice, na které je možné nabírat nové zaměstnance bez praxe, 

zastupitelnost zaměstnanců je řešena pomocí následující detailní tabulky, založené na analýze pracovních 

náplní jednotlivých zaměstnanců. Detailnější popis způsobu analýzy je uveden v předchozím textu v části 

Odbor sociálních věcí. 

 

 

Odbor ŽP a ZEM – vedení odboru (1+4+5) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální 

zákonné normy 

a jiná specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

RNDr. Jitka Šádková 

 

T 13 

Řídící činnost 

Zajištění odborné činností odboru 

v přenesené i samostatné 

působnosti (koordinace, 

odpovědnost za správu rozpočtu, 

sjednocení a kontrola výkonu státní 

správy, utajené informace 

Zajištění činnosti pod utajovanými 

informacemi či zvláštními 

skutečnostmi 

 

Komplexní 

příslušná 

legislativa  

 

Člen „Povoďnové 

komise LB“, člen 

„Odborné skupiny 

ochrany ŽP krizového 

štábu LK“ 

 

Editor referenčních 

údajů v základních 

registrech 

 

převažující 

státní správa 

samospráva 

 

   A 
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Ing. Karel Pop 

 

T 12 

Řídí a koordinuje oddělení vodního a 

lesního hospodářství 

Výkon státní správy – lesy, obchod 

s reprodukčním materiálem lesních 

dřevin, uvádění dřeva a dřevařských 

výrobků na trh (kontrola, metodika, 

dozor nad správními úřady nižších 

stupňů, přezkum jejich rozhodnutí, 

odvolání proti rozhodnutí obcí) 

Koordinace koncepce 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

 

Zk č.289/1995 Sb. 

Zk č.149/2003 Sb. 

Zk č.226/2013 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

Zástup za vedoucího 

odboru 

převažující 

státní správa 

samospráva 

 

   A 

 

Ing. Petr Čech 

 

T 12 

Řídí a koordinuje oddělení 

posuzování vlivů na ŽP a IPPC 

Výkon státní správy – posuzování 

vlivů na ŽP, integrované 

prevence, prevence závažných 

havárií  

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.100/2001 Sb. 

Zk č.  76/2002 Sb. 

Zk č.124/2015 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

Zástup za vedoucího 

odboru 

 

Člen „Odborné 

skupiny ochrany ŽP 

Krizového štábu LK“ 

 

převažující 

státní správa 

samospráva 

 

   A 

 

Ing. Markéta 

Miklasová 

 

T 12 

Řídí a koordinuje oddělení ovzduší a 

odpadů 

Výkon státní správy – odpady 

(kontrola, metodika, dozor nad 

správními úřady nižších stupňů, 

přezkum jejich rozhodnutí, odvolání 

proti rozhodnutí obcí) 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

 

Zk č.185/2001 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

 

převažující 

státní správa 

samospráva 

 

   A 

 

Ing. Radka Vlčková 

 

T 12 

Řídí a koordinuje oddělení 

zemědělství a ochrany přírody 

Výkon státní správy – ochrana 

přírody a krajiny, ochrana zem. 

půdního fondu (kontrola, metodika, 

dozor nad správními úřady nižších 

stupňů, přezkum jejich rozhodnutí) 

Koordinace koncepce 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

 

 

Zk č.114/1992 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

Zabezpečení 

spolupráce se 

zástupci 

zemědělských 

subjektů a profesních 

zemědělských svazů 

 

převažující 

státní správa 

samospráva 

 

   A 
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Ing. Irena Košková 

 

T 12 

Zajišťuje GIS pro ŽP a zemědělství 

Zajišťuje aktivity na úseku GIS 

(pořizování aktualizace dat, služby, 

školení, zveřejňování dat) 

Tvorba a vedení webu odboru 

Podíl na materiálech do 

Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 123/1998 

Sb. 

Kontakt s DTP 

studiem a tiskárnou 

 

Účast na činnosti 

Povodňové komise 

LK, stále pracovní 

skupině pro ŽP 

Krizového štábu  

  

státní správa 

(50 %) 

 

   A 

 

Mgr. Narcisa 

Němcová 

 

T 12 

Komplexní výkon rozhodování 

o mimořádných opravných 

prostředcích v působnosti kraje 

(o vodách, o vodovodech 

a kanalizacích, o ochraně zvířat proti 

týrání) 

Právní servis pro i za odbor  

Metodická a lektorská činnost pro 

obce 

Plán kontrolní činnosti 

Příprava podkladů pro zastupování 

kraje při soudních sporech 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 254/2001 Sb 

Zk č. 274/2001 

Sb. 

Zk č. 123/1998 

Sb. 

 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   A 

 

Lenka Vávrová 

 

T 9 

Záznam podpory do centrálního 

registru 

Komplexní ekonomická agenda 

odboru (rozpočet, úhrady, správnost 

hospodaření, kontrola) 

Odborný dohled a podpora 

s ekonomickou agendou PO 

Finanční toky mezi rozpočtem kraje 

a příjemci dotací z fondů 

Vyúčtování vybraných dotací 

Vypořádání poplatků za odběr 

podzemní vody 

Zk č. 215/2004 

Sb. 

Zk č. 320/2001 

Sb. 

 

Podpora PO 

„STŘEVLÍK“ 

 

samospráva 

(70 %) 

 

   B 

 

Věra Jirků 

 

T 8 

Administrativní agendy odboru 

(spisová služba, agenda 

korespondence odboru, vnitřní 

předpisy kraje) 

Zpracování „souhrnných stanovisek“ 

odboru 

Organizace programu vedoucího 

odboru 

  

státní správa 

(80 %) 

 

   C 
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Petra Pozdníčková 

 

T 8 

Administrativní agendy odboru 

(evidence smluv, vnitřních předpisů 

kraje, spisová služba, agenda 

korespondence odboru, podklady 

k fakturaci) 

Zpracování „souhrnných stanovisek“ 

odboru 

Organizace programu vedoucího 

odboru 

Dílčí zástup ekonoma 

odboru v některých 

agendách 

 

státní správa 

(80 %) 

 

   B 

 
Odbor ŽP a ZEM - Oddělení vodního a lesního hospodářství (9) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Ing. Kateřina Jandlová 

 

T 11 

Tvorba systému dotační politiky 

kraje 

Podíl na realizaci vybraných 

dotačních programů kraje 

Dotace administruje, kontroluje, 

poskytuje metodickou pomoc 

Podíl na vedení www stránek 

„eko…“ „kraj-lbc“ 

Podpora Agend 21 

Podíl na materiálech pro 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.250/2000 Sb. 

Zk č.274/2001 Sb. 

Zk č.167/2008 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

samospráva 

(90 %) 

 

   A 

 

Ing. Tereza Pokorná 

 

T 11 

Úkony k zveřejňování smluv 

v registru smluv 

Zaznamenávání podpor do 

centrálního registru 

Podíl na realizaci „Koncepce 

environmentálního vzdělávání 

(EVVO LK) 

Iniciuje, koordinuje, realizuje 

aktivity – ochrana ŽP, ekologická 

výchova 

Garant za vedení www stránek 

„eko…“ „kraj-lbc“ 

Podpora Agend 21 

Agenda dotací (příprava, 

realizace, metodika, vedení 

přehledu 

Zk č.340/2015 Sb. 

Zk č.215/2004 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

Spolupráce s Agrární 

komorou 

 

Garant za Koncepci 

zemědělství LK 

 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 
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Ing. Tomáš Komrzý 

 

T 11 

Úkony k zveřejňování smluv 

v registru smluv 

Zaznamenávání podpor do 

centrálního registru 

Agenda dotací (návrh programů, 

administruje) 

Agenda projektů EVVO, 

zemědělství, včelařství 

Podíl na vedení www stránek 

„eko…“ „kraj-lbc“ a kalendar-akcí 

Podpora Agend 21 

Garant za Kalendář akcí resortu 

ŽP a ZEM 

Podíl na materiálech pro 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.340/2015 Sb. 

Zk č.215/2004 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

Garant za spolupráci 

s PO STŘEVLÍK 

 

Tajemník Výboru 

zemědělství a ŽP 

Zastupitelstva LK 

 

Garant za Koncepci 

environmentální výchovy 

 

 

samospráva 

(100 %) 

 

   A 

 

Ing. Zdeněk Madej 

(téměř totožná náplň jako 

Bc. Holatová) 

 

T 11 

Dokumentace přírodních zdrojů 

vodního hosp pro územní 

plánování kraje 

Výkon samosprávy a státní správy 

– voda, vodovody a kanalizace 

(dozor nad správními úřady 

nižších stupňů, přezkum jejich 

rozhodnutí) 

Podíl na vyřizování petic 

a stížností ve své oblasti 

Podíl na materiálech pro 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.254/2001 Sb. 

Zk č.074/2001 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

Editor referenčních 

údajů v základních 

registrech 

 

státní správa 

(80 %) 

 

   B 

 

Bc. Irena Holatová 

(téměř totožná náplň jako 

Ing. Madej) 

 

T 11 

Koordinace výkonu státní správy 

ve vodním hospodářství kraje 

Výkon samosprávy a státní správy 

– voda, vodovody a kanalizace 

(dozor nad správními úřady 

nižších stupňů, přezkum jejich 

rozhodnutí) 

Podíl na vyřizování petic 

a stížností ve své oblasti 

Podíl na materiálech pro 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č.254/2001 Sb. 

Zk č.074/2001 Sb. 

Zk č.123/1998 Sb. 

 

Editor referenčních 

údajů v základních 

registrech 

 

státní správa 

(80 %) 

 

   B 

 

Ing. Bc. Zuzana 

Wudyová 

 

T 11 

Komplexní výkon právních činností 

(podklady pro soudní řízení, 

stanoviska) 

Rozhodování o odvoláních dle 

přestupkového zákona 

Zk č.  99/2004 Sb. 

Zk č. 449/2001 Sb. 

Zk č. 246/1992 Sb 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   A 
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Výkon samosprávy a státní správy 

– myslivost, rybářství, ochrana 

zvířat proti týrání (dozor nad 

správními úřady nižších stupňů, 

přezkum jejich rozhodnutí, 

rozhodnutí o obnově řízení) 

Stanovuje způsob hospodaření při 

povolení rybářského práva 

Podíl na vyřizování petic 

a stížností ve své oblasti 

 

 

Ing. Jan Matouš 

 

T 11 

Tvorba systému dotační politiky 

(pravidla, kontrola, přehled o 

žádostech, metodika, administrace 

individuálních dotací resortu) 

Administrace dotačního programu 

(2 programy) 

Výkon státní správy – lesy, 

myslivost (dozor nad výkonem 

státní správy obcí, přezkum jejich 

rozhodnutí, rozhodnutí o odvolání 

proti správním řízením) 

Podíl na vyřizování petic 

a stížností ve své oblasti 

Podíl na materiálech pro 

Radu/Zastupitelstvo 

Zk č. 250/2000 Sb. 

Zk č. 289/1995 Sb. 

Zk č. 449/2001 Sb. 

Zk č.   99/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

Spravuje Lesnický fond 

LK 

 

Spolupráce s MZ a ZIF 

 

Zástup zaměstnance pro 

výkon státní správy - 

rybářství 

 

státní správa 

(70 %) 

 

   A 

 

Ing. Hana Stárková 

 

T 11 

Výkon samosprávy a státní správy 

– vody, vodovody a kanalizace 

(dozor nad správními úřady 

nižších stupňů, přezkum jejich 

rozhodnutí, rozhodnutí 

o odvoláních, metodické řízení) 

Důsledky starých ekologických 

zátěží v kraji 

Komplexní výkon inspekce 

Podíl na vyřizování petic 

Materiály pro Radu/Zastupitelstvo 

Zk č. 274/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

Editor referenčních 

údajů v základních 

registrech 

 

státní správa 

(80 %) 

 

   A 

 

Ing- Luboš Beran 

 

T 11 

Výkon státní správy – lesy, 

obchod s dřevem (dozor nad 

správními úřady nižších stupňů, 

přezkum jejich rozhodnutí, 

rozhodnutí o odvoláních, 

metodické řízení) 

Zk č. 289/1995 Sb. 

Zk č. 226/2013 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

státní správa 

 (80 %) 

 

   A 
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Analýza, vyhodnocování 

přírodních zdrojů 

Rozhoduje o poskytnutí služeb, 

příspěvku na hospodaření 

Komplexní výkon inspekce 

Podíl na vyřizování petic 

Materiály pro Radu/Zastupitelstvo 
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Odbor ŽP a ZEM - Oddělení (ochrany) ovzduší a odpadů (6) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Mgr. Robert Bláha 

(téměř totožná náplň jako 

Ing. Hellerová, Ing. 

Varečková) 

 

 

T 11 

Výkon státní správy – odpady 

(dozor nad výkonem státní správy 

obcemi, přezkum jejich rozhodnutí, 

odvolání proti rozhodnutí obcí) 

Komplexní výkon inspekce – výkon 

dozoru 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 185/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

 

státní správa 

(85 %) 

 

   B 

 

Ing. Lenka Varečková 

(téměř totožná náplň jako 

Mgr. Bláha, Ing. Hellerová) 

 

T 11 

Výkon státní správy – odpady 

(dozor nad výkonem státní správy 

obcemi, přezkum jejich rozhodnutí, 

odvolání proti rozhodnutí obcí) 

Komplexní výkon inspekce – výkon 

dozoru 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 185/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

 

státní správa 

(85 %) 

 

   B 

 

Ing. Zuzana Hellerová 

(téměř totožná náplň jako 

Mgr. Bláha, Ing. 

Varečková) 

 

T 11 

Výkon státní správy – odpady 

(dozor nad výkonem státní správy 

obcemi, přezkum jejich rozhodnutí, 

odvolání proti rozhodnutí obcí) 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 185/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

Odborný garant pro 

pořízení „Plánu 

odpadového 

hospodářství LK“ 

 

státní správa 

(80 %) 

 

   B 

 

Ing. Helena 

Žaganová 

(ochrany) 

(téměř totožná náplň jako 

Ing. Preislerová, Mgr. 

Bauerová) 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

ovzduší (dozor nad výkonem státní 

správy obcemi, rozhoduje 

o odvoláních proti rozhodnutím 

obcí, přezkum jejich rozhodnutí) 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.   86/2012 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

Odborný garant pro 

pořízení „Programu ke 

zlepšení kvality ovzduší“ 

 

státní správa 

(85 %) 

 

   B 

 

Mgr. Eva Bauerová 

(ochrany) 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

ovzduší (dozor nad výkonem státní 

správy obcemi, přezkum jejich 

rozhodnutí) 

Zk č. 201/2012 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

 

státní správa 

(85 %) 

 

   C 
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(téměř totožná náplň jako 

Ing. Preislerová, Ing. 

Žaganová) 

Výkon správy poplatků za 

znečištění ovzduší 

Analýza a vyhodnocování stavu 

ovzduší v kraji 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

 

Ing. Jitka Preislerová 

(ochrany) 

(téměř totožná náplň jako 

Ing. Žaganové, Mgr. 

Bauerová) 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

ovzduší (dozor nad výkonem státní 

správy obcemi, přezkum jejich 

rozhodnutí) 

Výkon správy poplatků za 

znečištění ovzduší 

Analýza a vyhodnocování stavu 

ovzduší v kraji 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 201/2012 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

 

Odbor ŽP a ZEM - Oddělení ochrany přírody a zemědělství (8) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

Zzam. 

 

Bc. Pavel Bulíř 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

přírody a krajiny mimo 

chráněnou krajinu (rozhoduje 

o odvoláních proti rozhodnutím 

obcí, sjednocuje a kontroluje 

výkon státní správy nižších 

správních úřadů) 

Zajišťuje management o zvláště 

chráněná území 

Spolupráce při správě GiS 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 114/1992 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

 

Na území Liberec, 

Český Dub 

 

státní správa 

(90 %) 

 

   B 

 

Ing. Kristián Habrda 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

přírody a krajiny mimo 

chráněnou krajinu (rozhoduje 

o odvoláních proti rozhodnutím 

obcí, sjednocuje a kontroluje 

Zk č. 114/1992 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

 

 

státní správa 

(90 %) 

 

   B 
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výkon státní správy nižších 

správních úřadů) 

Zajišťuje management o zvláště 

chráněná území 

Agenda NATURA 2000 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Na území Jablonec, 

Tanvald, Žel. Brod, 

Turnov 

 

Ing. Klára Špiklová 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

přírody a krajiny mimo 

chráněnou krajinu (rozhoduje 

o odvoláních proti rozhodnutím 

obcí, sjednocuje a kontroluje 

výkon státní správy nižších 

správních úřadů) 

Zajišťuje management o zvláště 

chráněná území 

Agenda NATURA 2000 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 114/1992 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

Na území Semily, 

Jilemnice 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

Mgr. Irena 

Waldhauserová 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

přírody a krajiny mimo 

chráněnou krajinu, náhrada 

škody způsobená chráněnými 

živočichy (rozhoduje 

o odvoláních proti rozhodnutím 

obcí, sjednocuje a kontroluje 

výkon státní správy nižších 

správních úřadů) 

Zajišťuje management o zvláště 

chráněná území 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 114/1992 Sb. 

Zk č. 115/2000 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb 

 

 

Na území Česká Lípa, 

Nový Bor 

 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

Mgr. Radomír 

Studený 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

přírody a krajiny mimo 

chráněnou krajinu, obchodování 

s ohroženými druhy (rozhoduje 

o odvoláních proti rozhodnutím 

obcí, sjednocuje a kontroluje 

výkon státní správy nižších 

správních úřadů) 

Zk č. 114/1992 Sb. 

Zk č. 100/2004 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

Nařízení Rady 

338/97 

 

. 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 
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Uděluje výjimky ze zákazu 

obchodní činnosti 

Ustavuje stráž přírody 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Na území Frýdlant, 

Liberec 

 

 

Ing. Petr Havlíček 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

přírody a krajiny mimo 

chráněnou krajinu, obchodování 

s ohroženými druhy (rozhoduje 

o odvoláních proti rozhodnutím 

obcí, sjednocuje a kontroluje 

výkon státní správy nižších 

správních úřadů) 

Analyzuje stav populace 

chráněných živočichů 

Vydává osvědčení o odchovu 

živočichů  

Zk č. 114/1992 Sb. 

Zk č. 100/2004 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

Nařízení Rady 

338/97 

 

 

Kontrola dodržování Zk 

č.  100/2004 Sb. 

 

Spolupráce s ČIŽP 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

Mgr. Jana Kočí 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

zemědělského půdního fondu, 

horní zákon, geologické práce 

(rozhoduje o odvoláních proti 

rozhodnutím obcí) 

Vyjadřuje se k povolení nakládat 

s GMO a GP 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.334/1992 Sb. 

Na území Česká Lípa 

Nový Bor 

Zk č.  44/1988 Sb. 

Zk č.  62/1988 Sb. 

Zk č. 326/2004 Sb. 

 

Odvolání ve věcech 

rostlinolékařské péče 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   A 

 

Ing. Renata 

Brettschneiderová 

 

T 11 

Výkon státní správy – ochrana 

zemědělského půdního fondu 

(rozhoduje o odvoláních proti 

rozhodnutím obcí, sjednocuje 

a kontroluje výkon státní správy) 

Vyjadřuje se k povolení nakládat 

s GMO a GP 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.334/1992 Sb. 

Na území Liberec, 

Frýdlant, Turnov, 

Jablonec, Tanvald, 

Žel.Brod, Semily, 

Jilemnice 

Zk č. 326/2004 Sb. 

 

Odvolání ve věcech 

rostlinolékařské péče 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 
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Odbor ŽP a ZEM - Oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC (6) 

 

Jméno, příjmení Tarif Klíčové činnosti Speciální zákonné 

normy a jiná 

specifika 

Převažující 

charakter 

činností 

Klíč. 

zam. 

 

Ing. Pavlína Švecová 

(totožná náplň jako Ing. 

Beneš) 

 

T 11 

Výkon státní správy – 

integrovaná prevence … , 

prevence závažných havárií 

(vydává integrovaná povolení, 

provádí přezkum podmínek Integr. 

povolení, je orgánem Integr. 

povolení, kontrola) 

Havarijní plánování 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.   76/2002 Sb. 

Zk č. 224/2015 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

 

Spolupracuje s HZS LK 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

Ing. Petr Beneš 

(totožná náplň jako Ing. 

Švecová) 

 

T 11 

Výkon státní správy – 

integrovaná prevence … , 

prevence závažných havárií 

(vydává integrovaná povolení, 

provádí přezkum podmínek Integr. 

povolení, je orgánem Integr. 

povolení, kontrola) 

Hodnotí aplikaci nejlepších 

dostupných technik 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.   76/2002 Sb. 

Zk č. 224/2015 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

 

Spolupracuje s HZS LK 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

Mgr. Marek Nevečeřal 

 

T 11 

Výkon státní správy – posuzování 

vlivů na ŽP (účast na procesu 

posuzování vlivu) 

Posouzení úplnosti a správnosti 

řešení nejsložitějších řízení 

Připomínkování legislativních 

návrhu 

Vydává vyjádření žadatelům 

o finanční podporu z fondu EU 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 100/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

Zastupování krajského 

úřadu jako dotčeného 

správního úřadu 

 

Koordinace činnosti 

oddělení na úseku 

posuzování vlivů na ŽP 

 

 

státní správa 

(90 %) 

 

   B 

 

Ing. Magdaléna 

Slavíková 

 

T 11 

Výkon státní správy – posuzování 

vlivů na ŽP (účast na procesu 

posuzování vlivu) 

Zk č. 100/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   C 
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(totožná náplň jako Ing. 

Römišová) 

Vydává vyjádření žadatelům 

o finanční podporu z fondu EU 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

 

Ing. Lucie Römišová 

(totožná náplň jako Ingr. 

Slavíková) 

 

T 11 

Výkon státní správy – posuzování 

vlivů na ŽP (účast na procesu 

posuzování vlivu) 

Vydává vyjádření žadatelům o 

finanční podporu z fondu EU 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č. 100/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   C 

 

Bc. Kateřina 

Svačinková 

 

T 11 

Výkon státní správy – 

integrovaná prevence, 

posuzování vlivů na ŽP (kontrola 

integrovaného povolení, účast na 

procesu posuzování vlivů na ŽP) 

Havarijní plánování 

Podíl na vyřizování oznámení, 

petic, stížností 

Materiály do Rady/Zastupitelstva 

Zk č.   76/2002 Sb. 

Zk č. 100/2001 Sb. 

Zk č. 123/1998 Sb. 

 

 

státní správa 

(100 %) 

 

   B 

 

Tabulka poskytuje ještě další doplňující informace: 

- rozložení vykonávané činnosti jednotlivými zaměstnanci mezi přenesenou a samostatnou působnost úřadu 

v samostatném sloupci tabulky (uvedená procenta odpovídají údajům, které sdělili samotní zaměstnanci); 

- požadavek na odbornost zaměstnanců v podobě znalosti specifických zákonných norem spojených 

s výkonem agendy; 

- a vyznačení zaměstnanců (celý řádek podbarven šedou barvou), kde bude třeba v blízké budoucnosti 

(horizont maximálně několika let) řešit zastoupení. 

 

Zaměstnanci se speciální kvalifikací 

Z tabulky plyne, že v odboru je dnes 15 pracovních pozic zařazených do kategorie „A“ – klíčový 

zaměstnanec. To představuje plných téměř 40 % všech pracovních pozic odboru. 

Dalších 51 % pozic spadá do kategorie „B“ zapracovaný úředník (pro organizaci v podstatě tito 

zaměstnanci představují personální rezervu za klíčové zaměstnance) a pouze 10 % pozic potom do 

kategorie „C“ (některé z nich i z důvodu krátkého pracovního poměru u organizace). 

 

90 % všech zaměstnanců odboru zařazených do kategorie A nebo B signalizuje potřebu obsazení 

pracovních pozic odboru odborně vysoce erudovanými zaměstnanci a v podstatě téměř všechna pracovní 

místa v odboru nejsou vhodná pro nábor nových zaměstnanců bez patřičné praxe (až na několik 

podpůrných pozic zaměřených na administrativu). 
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Přenesená a samostatná působnost 

V odboru významně převažuje výkon státní správy, kapacita zaměřená na výkon činností samosprávy je 

vyznačena ve výše uvedené tabulce. 

 

Zastupitelnost 

Z tabulky dále plyne, že v odboru je 18 „jednomužných“ agend (pracovních pozic zajišťujících specifickou 

agendu). Nejvíce se jich objevuje ve vedení odboru (8x) a v Oddělení vodního a lesního hospodářství (7x). 

 

V ostatních odděleních je zastupitelnost vyřešena zdvojeným obsazením odborné specializace jako 

například v Oddělení ochrany ovzduší a odpadů 3 zaměstnanci zaměření na odpady a tři zaměstnanci 

zaměření na ovzduší. Obdobně je řešena situace i v Oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC a v Oddělení 

ochrany přírody a zemědělství. Jednu, respektive dvě „jednomužné“ agendy v těchto odborech pokryje 

příslušný vedoucí oddělení. 

 

Zastupitelnost zaměstnanců ve vedení odboru nebývá zásadním problémem; jednak je možné posunout 

na pozici některého ze zaměstnanců daného útvaru a doplnit u něj řídící dovednosti nebo přes výběrové 

řízení získat odpovídajícího odborníka (vzhledem k atraktivitě pracovní pozice obvykle nebývá potíž 

s dostatečně fundovanými uchazeči). 

 

Nejžhavější je téma zastupitelnosti u Oddělení vodního a lesního hospodářství, kde je v podstatě 

„jednomužnou“ agendu každá pracovní pozice. 

Obvyklým řešením je rozdělení agend do dvou samostatných oddělení s menším počtem zaměstnanců a 

případný zástup je pak realizován z pozice vedoucího relativně malého oddělení (obsáhnout tři agendy je 

přeci jen proveditelnější než obsáhnout 7 specializovaných agend).  

V případě nutnosti je možné tímto směrem uvažovat i na krajském úřadě LK za předpokladu vytvoření 

potřebné rezervní kapacity u jednotlivých vedoucích oddělení (omezením odborného výkonu z úrovně 

vedoucích oddělení). 

 

4.3.3 Doplňující zjištění 

Projektová činnost odboru 

Projektová činnost představuje okrajovou činnost zaměstnanců odboru. Pouze 8 zaměstnanců uvedlo 

okrajový podíl mezi 5 až 10 % své činnosti a jeden uvádí podíl 20 %. 

 

Podpůrné a servisní činnosti 

Podpůrné a servisní činnosti nepředstavují u Odboru životního prostředí a zemědělství také zásadní téma. 

Většina zaměstnanců uvedla v dotazníku podíl okolo 5 %. 

 

Z podpůrných činností zmiňovaných zaměstnanci se častěji objevuje: 

- složitější postup při práci s evidencí objednávek a smluv, 

- administrativní činnosti spojené různými podpůrnými postupy (žádanky, cestovní příkazy, podklady pro 

tiskové zprávy apod.). 
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4.3.4 Závěry z řízených rozhovorů a Benchmarkingu 

Časová náročnost činností odboru vzhledem k počtu zaměstnanců a personální zajištění 

stěžejních agend 

Při posuzování časové náročnosti činností odboru a personálního zajištění stěžejních agend je třeba vzít 

v úvahu následující klíčová zjištění: 

o Srovnání počtu zaměstnanců odboru s dalšími kraji vyznívá pro krajský úřad LK velmi dobře. 

S výjimkou Karlovarského kraje je v Odboru životního prostředí a zemědělství nejméně 

zaměstnanců z porovnávaných krajů. Odbor má o 3 (Hradecký kraj) až o 10 (kraj Vysočina) 

zaměstnanců méně. 

o Agendy odboru obsluhuje stabilizovaný a profesně velmi zdatný tým. 

o Významná část kapacity vedoucích zaměstnanců odboru je směřována do výkonu odborných 

činností. 

o 90 % stávajících zaměstnanců odboru je řazeno mezi klíčové zaměstnance nebo standardní 

zapracované úředníky (skupiny „A“ a „B“). 

 

Uvedená klíčová zjištění nás vedou k názoru, že stávající personální zajištění stěžejních agend je stabilní, 

na dobré úrovni a při srovnání s jinými kraji efektivní. Personální kapacity většiny oddělení Odboru 

životního prostředí a zemědělství jsou na základě analýzy poskytnutých materiálů a strukturovaných 

rozhovorů hodnoceny jako přiměřené, stejně tak jako rozdělení dílčích agend ke konkrétním pracovním 

místům. 

 

Nárůst agendy v Oddělení ochrany ovzduší a odpadů 

V rámci rozhovorů s vedoucími zaměstnanci odboru byl signalizován nárůst agendy v oblasti ochrany 

ovzduší. Fakta jsou následující: 

o V roce 2007 došlo k zredukování počtu zaměstnanců na agendě ovzduší ze čtyř na tři (při vzniku 

krajského úřadu byl na výkon této agendy redislokován z každého okresního úřadu (4x) jeden 

pracovní úvazek, v roce 2007 byl počet úvazků snížen na tři). 

o Od roku 2013 došlo v agendě ochrany ovzduší k nárůstu činností z titulu nového zákona o ochraně 

ovzduší - především k nárůstu vydávaných nových povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší 

kdy po maximu v letech 2013 a 2014 (578 a 414 povolení) se v dalších letech počet povolení ustálil 

na počtu 250/260 povolení; v roce 2016 to bylo 254 povolení, což představuje nárůst oproti roku 

2011 o plných 70 %). 

o V roce 2016 byl vyhlášen Program zlepšování kvality ovzduší zóny CZ 5 Severovýchod, což 

představuje další nárůst opatření k realizaci. 

o Od počátku roku 2017 vzrůstá vlivem zvýšené sazby počet poplatníků za znečišťující látky. 

o Od ledna 2017 je v účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší v části, která se týká kontrol 

domácích topenišť. Tyto kontroly zajišťují orgány ochrany ovzduší a krajské úřady jsou odvolacím 

orgánem. 

o Celkový počet zaměstnanců odboru ŽP a zemědělství Libereckého kraje je významně nižší, než 

v paralelních odborech v jiných krajích (o 3 až 10 zaměstnanců) – dokumentuje efektivitu výkonu 

odboru. 
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o V minulosti bylo na odboru již uskutečněno několik organizačních opatření sledujících efektivitu 

práce celého odboru (počet oddělení odboru ve srovnání s paralelními odbory srovnávaných 

krajských úřadů, efektivní interní administrativní postupy na odboru). 

o Při porovnání obsluhy agendy zemědělství a ochrany ŽP s jinými kraji je počet zaměstnanců 

obsluhující tyto agendy v Libereckém kraji na úrovni 60-80 % stavu srovnávaných krajů. 

o Při porovnání obsluhy agendy vodního a lesního hospodářství s jinými kraji patří počet zaměstnanců 

obsluhující tyto agendy v Libereckém kraji mezi nejnižší a i na tomto oddělení došlo k nárůstu agendy 

bez navýšení úvazků (nová agenda z titulu zákona o uvádění dřeva a výrobků ze dřeva na trh, 

rozšíření vodoprávní evidence, znovuzavedení a kontrola mysliveckých dotací). 

o Obdobně vyznívá i srovnání počtu zaměstnanců na agendách posuzování vlivů ŽP a IPPC (údaje 

bez vedoucích zaměstnanců LK - 6, PU - 5, HK - 11, Vysočina - 8, Zlín -10). A rovněž u těchto agend 

došlo v roce 2015 z důvodu velké změny v oblasti posuzování vlivů na ŽP a změny v prevenci 

závažných havárií k nárůstu činností. 

o Při porovnání agendy ochrany ovzduší s ostatními kraji je patrný srovnatelný rozsah státoprávní 

agendy; v samosprávných agendách je potom KÚ LK jediným, který řeší široký rozsah činností 

v rámci samostatné působnosti – viz následující tabulka. 

 

 
 

o Na druhou stranu objem počtu nových rozhodnutí v oblasti posuzování vlivů na ŽP a IPPC za 

posledních 10 let značně poklesl – celorepublikově z 1689 v roce 2006 a 2971 v roce 2007 až na 

661 v roce 2015 (zdroj Statistická ročenka životního prostředí ČR 2015). 

o Stejně tak poklesl i počet IPPC napříč celou republikou – viz následující tabulka. 
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Počet podaných žádostí IPPC dle jednotlivých krajů 

Kraj 2006 2011 2012 2013 2014 2015 

LK 19 1 2 0 2 0 

PU 35 3 2 2 5 2 

HK 12 1 1 0 1 3 

Vysočina 20 0 1 0 1 2 

Zlín 14 2 8 3 1 5 

 

Počet vydaných rozhodnutí IPPC dle jednotlivých krajů 

Kraj 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

LK 14 4 1 1 0 2 

PU 73 3 0 2 3 4 

HK 13 2 1 0 1 2 

Vysočina 20 0 2 0 0 2 

Zlín 25 0 5 1 2 2 

Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí ČR 2015 – str. 378 

 

Ve světle uvedených faktů je zřejmé, že v posledních letech se významně navýšila agenda ochrany 

ovzduší a k dalšímu navýšení dojde vlivem zákonů platných od roku 2017. Z tohoto důvodu považujeme 

námět vedoucí odboru o navýšení počtu úvazků na agendě ochrany ovzduší za relevantní.  

 

Realizovat posílení kapacity Oddělení ochrany ovzduší a odpadů z Oddělení zemědělství a ochrany 

přírody (60-80 % stav zaměstnanců oproti srovnávaným krajům) nebo z Oddělení vodního a lesního 

hospodářství (obsluhou těchto agend se řadí Liberecký kraj mezi nejmenší útvary a zároveň došlo 

v minulém období k nárůstu činností bez navýšení úvazků) není dle našeho názoru reálné. 

 

Určitá příležitost vhodná k prověření k případnému přesunu části kapacity z oddělení do oddělení se 

objevuje v Oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC, a to konkrétně v agendě IPPC, kterou dle pracovních 

náplní zastřešují 4 zaměstnanci (každý ca polovičkou svého úvazku). Příležitost generuje pokles agendy 

nebo alespoň části agendy v oblasti počtu podaných žádostí a vydaných rozhodnutí IPPC v posledních 

letech. 

 

Detail počtu rozhodnutí a vyjádření zpracovaných na oddělení za poslední 4 roky dokumentuje následující 

tabulka (zdroj podklady Odboru životního prostředí a zemědělství). 

 

Oddělení Dokument 2013 2014 2015 2016 

Agenda EIA 
Rozhodnutí 39 38 24 22 

Vyjádření 312 326 288 323 

Agenda IPPC 
Rozhodnutí 55 35 34 41 

Vyjádření 0 0 0   

Agenda PZH 
Rozhodnutí 0 3 1 8 

Vyjádření 0 0 0   
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Uvedená data vypovídají pouze o nových rozhodnutích, tabulky nezohledňují změny v již provozovaných 

zařízeních IPPC a rovněž nezohledňují výkon kontrolní činnosti v těchto zařízeních. 

To nás vede k názoru, že i v této části agend Odboru životního prostředí a zemědělství bude velmi obtížné 

získat i část úvazku k posílení agendy ochrany ovzduší a odpadů. 

 

Resumé: 

OŽPZ_xx 

Doporučujeme prověřit možnost 

přesunu části kapacity z agendy 

IPPC do oddělení ochrany 

ovzduší a odpadů a po 

prověření této možnosti 

rozhodnout o posílení kapacity 

pro zpracování agendy ochrany 

ovzduší (posílení kapacity 

z vlastních zdrojů odboru nebo 

navýšení kapacity odboru 

o jeden úvazek – 

pravděpodobnější varianta). 

Nárůst agend v oblasti ochrany ovzduší 

 

Změna způsobu administrace dotací 

V rámci řízených rozhovoru bylo diskutováno také téma dotačních podpor v Oddělení vodního a lesního 

hospodářství. Fakta jsou následující: 

o Rozšíření množství dotačních titulů do lesního hospodářství (novela Nařízení vlády č.30/2014). 

o Administrace podpor v lesnictví vrácena do gesce krajských úřadů (novela Nařízení vlády 

č.30/2014). 

o Agenda podpor v lesním hospodářství je vykonávána jedním zaměstnancem, který zároveň řeší 

dotační záležitosti v oblasti myslivosti. 

o Obecně menší zátěž zaměstnanců odboru z důvodu projektů a administrace dotací. 

o Námět vedoucí odboru o navýšení kapacity v oblasti podpor v lesnictví o 0,5 úvazku, popřípadě 

vytvoření pracovního místa manažera dotací, který by systémově řídil agendu dotací v samostatné i 

přenesené působnosti napříč všemi úseky Odboru životního prostředí a zemědělství (uvolnění 

kapacit všem odborným pracovníkům, kteří se v současnosti věnují problematice dotací v rámci 

svých pracovních náplní a současně k rozšíření možností krajem vypisovaných dotačních titulů 

v oblasti životního prostředí). 

 

Dle našeho pohledu vytvoření pracovního místa manažera dotací v odboru je spíše záležitostí 

strategického rozhodnutí vedení kraje než řešení akutní operativní potřeby. Strategické rozhodování by 

mělo postihnout celou problematiku poskytovaných dotací a s tím spojenou administrativu napříč celým 

odborem. 

Navýšení kapacity obsluhy podpor v lesnictví je k dalšímu rozboru; stejně tak celá oblast administrace  

dalších dotací poskytovaných odborem (pracovní snímky a výkonová efektivita na daných pracovních 

pozicích).  
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Přesto nevnímáme v tento okamžik (i vzhledem k celkově malé zátěži zaměstnanců odboru v projektech) 

jako zásadní riziko. 

 

Resumé: 

OŽPZ_xx 

Provést detailní výkonový 

rozbor oblasti zajištění podpor 

v lesnictví a myslivosti s cílem 

rozhodnout o případném 

navýšení kapacity odboru 

(včetně zvážení strategického 

rozhodnutí zřídit na odboru 

pozici manažera dotací). 

Uvolnění kapacit odborným 

pracovníkům 

 

4.3.5 Doporučení a návrhy konkrétních opatření - shrnutí 

 

Identifikace 

doporučení 
Popis opatření 

Zdůvodnění 

opatření 
Možné další kroky 

OŽPZ_01 

Doporučujeme zvážit 

možnost přesunu části 

kapacity z agendy IPPC do 

oddělení ochrany ovzduší 

a odpadů a po prověření 

této možnosti rozhodnout o 

posílení kapacity pro 

zpracování agendy 

ochrany ovzduší (posílení 

kapacity z vlastních zdrojů 

odboru nebo navýšení 

kapacity odboru o jeden 

úvazek). 

Nárůst agend 

v oblasti ochrany 

ovzduší 

I. V případě rostoucí agendy na 

návrh vedoucí odboru v oblasti 

oddělení ochrany ovzduší a 

odpadů přesun části kapacity 

z agendy IPPC. Primárně se 

pokusit o posílení z vlastních 

zdrojů.  

 

OŽPZ_02 

Provést detailní výkonový 

rozbor oblasti zajištění 

podpor v lesnictví a 

myslivosti s cílem 

rozhodnout o případném 

navýšení kapacity odboru 

(včetně zvážení 

strategického rozhodnutí 

zřídit na odboru pozici 

manažera dotací). 

 

Uvolnění kapacit 

odborným 

pracovníkům 

I. Provést rozbor  efektivity 

vykonávané práce pomocí 

pracovních snímků. 

II. Na základě výsledků rozhodnout 

o případném navýšení. 

Poznámka: Jak bylo uvedeno ve 

zprávě, tento bod není svoji 

povahou nikterak urgentní. 
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4.4 ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE 

 

4.4.1 Popis situace na základě řízených rozhovorů a Benchmarkingu 

Oddělení sekretariátu ředitele má v rámci úřadu a ve srovnání s dalšími úřady atypické postavení 

z hlediska jeho působnosti. U ostatních srovnávaných krajů bývá agenda sekretáře / asistentek 

soustředěna pod kanceláří hejtmana. Srovnání dokumentuje následující tabulka. 

 
 
Benchmark Oddělení sekretariátu ředitele a srovnatelné útvary září 2017 
 

LB kraj  

 

19 zaměstnanců 

ZČ kraj 

 

23 zaměstnanců 

PU kraj 

 

17 zaměstnanců 

HK kraj 

 

21 zaměstnanců 

KV kraj 

 

13 zaměstnanců 

Vysočina 

 

16 zaměstnanců 

Administrativní 

podpora vedení 

kraje zajišťována 

jedním útvarem  

 

15x „asistentské 

pozice“ 

Administrativní 

podpora vedení 

kraje zajišťována 

ze tří útvarů  

 

20x „asistentské 

pozice“ 

Administrativní 

podpora vedení 

kraje zajišťována 

ze dvou útvarů  

 

14x „asistentské 

pozice“ 

Administrativní 

podpora vedení 

kraje zajišťována 

ze čtyř útvarů  

 

12x „asistentské 

pozice“ 

Administrativní 

podpora vedení 

kraje zajišťována 

ze tří útvarů  

 

10x „asistentské 

pozice“ 

Administrativní 

podpora vedení 

kraje zajišťována 

ze dvou útvarů  

 

13x „asistentské 

pozice“ 

Oddělení 

sekretariátu 

ředitele (2+17) 

 

Oddělení 

administrativní 

podpory rady 

(1+1+17) 

 

Oddělení 

organizační (1+2) 

 

Oddělení 

personální 

(zařazena 1x 

asistentka ředitele 

úřadu) 

Kancelář 

hejtmana (1+12) 

 

Kancelář ředitele 

úřadu (1+1+2) 

Odbor kancelář 

hejtmana (1+3+3) 

 

Oddělení 

sekretariátu 

hejtmana (1+3) 

 

Úsek asistentek 

(1+7) 

 

Odbor kanceláře 

ředitele (1+1) 

Odbor kancelář 

hejtmana (1+3) 

 

Odbor kanceláře 

ředitele úřadu 

(1+1) 

 

Oddělení 

administrativních 

činností (1+6) 

Odbor 

sekretariátu 

hejtmana (1+2) 

 

Oddělení 

kanceláře 

hejtmana (1+12) 

Vedení útvaru 

1+3  (energetik, 2x 

odborný 

zaměstnanec) 

(4) 

Vedení útvarů 

2+1 (řidič) 

 

 

(3) 

Vedení útvarů 

2+1 (právník) 

 

 

(3) 

Vedení útvarů 

4+5 (právník, 

ekonom, zahraniční 

vztahy, 2x řidič) 

(9) 

Vedení útvarů 

3 

 

 

(3) 

Vedení útvarů 

2+1 (právník) 

 

 

(3) 
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 Referent 

sekretariátu 

hejtmana 

1 

  

Odborný 

zaměstnanec 

člena rady kraje 

 

3 

Referent na 

úseku 

organizace rady 

a zastupitelstva 

2 

 Referent odboru 

kanceláře 

hejtmana 

 

2 

Referent odboru 

kanceláře 

hejtmana 

 

2 

 

Asistentka 

náměstka 

hejtmana 

1 

 Osobní tajemník 

hejtmana 

 

1 

Tajemnice 

hejtman 

 

1 

Asistentka 

hejtmana 

 

1 

 

Asistentka  

člena rady kraje 

3 

Asistentka 

 

18 

Asistentka 

 

13 

Asistentka 

 

8 

Asistentka 

 

7 

Asistentka 

 

13 

Sekretářka 

člena rady kraje 

8 

     

 

Oproti Libereckému kraji není administrativní podpora vedení kraje centralizována do jediného útvaru 

(vnímáme jako výhodu Libereckého kraje). 

Bývá poměrně obvyklé, že v útvarech, které podporují vedení kraje, bývají začleněné i pracovní pozice 

specialistů (právník, specialista na zahraniční vztahy) nebo pozice velmi blízkých spolupracovníků 

nejvyšších představitelů krajů (řidiči).  

Zařazení pozice energetika je specifičnost Libereckého kraje – v jiných krajích je tato pozice začleněna 

pod některý z odborných útvarů. 

Oproti Libereckému kraji není pozice asistentky v jiných srovnávaných krajích dále členěna na sekretářky 

a asistentky. 

 

V Oddělení sekretariát ředitele v Libereckém kraji jsou podpůrné asistenční pozice rozděleny na 

sekretářky a asistentky. Z hlediska výkonu pracovní náplně byly tyto pozice dříve odděleny s představou, 

že pozice sekretářky je více zaměřená na administrativní podporu a základní organizační činnosti, kdežto 

asistentka má mít nadto více činností i povahy řídící (koordinuje ostatní) a vytváří i odbornější činnosti a 

správu agendy radního nebo náměstka. Pracovní náplně obou funkcí dle organizačního řádu jsou v mnoha 

aspektech obdobné.  

Rozdíl je rovněž v platové třídě, kdy sekretářky jsou zařazeny v 8. platové třídě (až na 1 výjimku) 

a asistentky v 9. platové třídě. 

Praxe v úřadu je taková, že náměstek hejtmana má sekretářku a asistentku. Radní má poté asistentku. 

 

Při srovnání s ostatními kraji se ukazuje, že takovéto členění je dnes již částečně překonané 

a administrativní podpora je zařazována do jedné pracovní funkce. 
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Zároveň srovnání s jinými kraji potvrzuje správnost kroku centralizovat zařazení asistentek do jednoho 

útvaru (v minulosti byly asistentky zařazeny na jednotlivých odborech). 100 % zaměřená podpora Radním 

umožňuje vybudovat úzký profesionální pracovní vztah mezi asistentkou a podporovaným manažerem a 

poskytnout velmi dobrý servis. Centralizací asistentek do jednoho útvaru je možné rovněž velmi dobře 

zajistit zastupitelnost v případech nepřítomnosti některé z asistentek.  

4.4.2 Personální vybavenost oddělení 

 

Agendy odboru v současné době zajišťuje 19 zaměstnanců (respektive 18 po odečtení pozice energetika). 

 

Základní charakteristiky týmu dokumentují následující grafy. 

 

Graf – délka pracovního poměru zaměstnanců odboru u krajského úřadu 

 

 
 

Z hlediska délky pracovního poměru je tým tvořen dvěma zhruba stejnými skupinami zaměstnanců. 

Polovina zaměstnanců má pracovní poměr delší než pět let a druhá polovina pracovní poměr do 3 let 

trvání. 

 

Graf – věková struktura zaměstnanců odboru 

 

0

1

2

3

4
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7

PP do 1 roku PP do 3 let PP do 5 let PP do 10 let PP nad 10 let

Řady1
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Tým tvoří dvě generačně odlišné skupiny zaměstnanců, menší skupinka zaměstnanců ve věku nad 50 let 

a větší skupina ve věku od 25 do 45 let. 

 

Vzhledem k podpůrnému charakteru činností na těchto pozicích je možné běžně na tyto pozice nabírat 

nové zaměstnance bez velké praxe. Rozhodující pro zařazení a dobrý výkon na pracovní pozici je přístup 

(ochota, proaktivita, pečlivost apod.) a obecné dovednosti zaměstnance (základní administrativní know-

how, dotahování zadání do konce, výkon ve stresových situacích). 

 

4.4.3 Závěry z řízených rozhovorů a Benchmarkingu 

Časová náročnost činností odboru vzhledem k počtu zaměstnanců a personální zajištění 

stěžejních agend 

Počet asistentských (sekretářských) pracovních pozic se nevymyká srovnávanému vzorku jiných 

krajských úřadů; kapacita asistenční podpory je dobrá, oproti většině srovnávaných krajů je dokonce mírně 

větší (1 až 2 asistenční pracovní pozice navíc oproti jiným krajům). 

 

Organizační začlenění asistenční podpory členů rady kraje 

Stávající organizační začlenění v sobě neskrývá žádná rizika, velkou výhodou je soustředění celé kapacity 

podpory vedení pod jeden útvar (zastupitelnost, možnost sjednoceného standardu podpory členům vedení 

kraje, řízení stejných pracovních pozic z jednoho manažerského místa – na tomto místě doporučujeme 

věnovat řízení a komunikaci větší pozornost, např. zavedením pravidelných porad a celkového řízení 

těchto pozic – viz například zmíněný standard podpory). 
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Platové zařazení zaměstnanců asistenční podpory 

Doporučujeme zvážit zařazení asistenční a administrativní podpory do stejné platové třídy. Žádný ze 

srovnávaných krajů s takovýmto dělením nepracuje; všichni administrativně-asistenční zaměstnanci jsou 

na ostatních srovnávaných krajích zařazeni do funkce asistentka. 

Rozdíly v zatřídění do různých platových tříd při velmi podobném charakteru výkonu práce představují 

velké riziko pro vztahy a atmosféru v daném oddělení. Z hmatatelnějších aspektů představuje různé 

zařazení do platových tříd určitou překážku při zastupitelnosti a spolupráci dvou zaměstnanců s odlišnou 

platovou třídou. 

Odlišné platové zatřídění doporučujeme ponechat pouze pozici odborného pracovníka, čímž by se odlišily 

požadované rozdíly mezi administrativně-organizační podporou člena rady a odbornou podporu.  

 

Organizační opatření 

Pod Oddělení sekretariátu ředitele by bylo vhodné zařadit i samostatnou pozici manažera kvality, která je 

svým specifickým charakterem podobná pozici energetika organizačně zařazeného v oddělení. 

4.4.4 Doporučení a návrhy konkrétních opatření  

 

Identifikace 

doporučení 
Popis opatření Zdůvodnění opatření Možné další kroky 

ODDSŘ _01 
Pod oddělení začlenit další pozici 

(manažer kvality) 
Zjednodušení struktury KÚ 

I. Zařadit pod 

oddělení pozici 

manažera kvality 

ODDSŘ _02 

Zvážit zařazení administrativně-

asistenčních zaměstnanců do 

stejné platové třídy 

Vztahy a atmosféra 

v oddělení (firemní kultura) 

I. Sjednotit 

administrativně-

asistenční 

zaměstnance pod 1 

platovou třídu 

II. Ponechat pozici 

odborného 

pracovníka 

v samostatné 

platové třídě 

 


