
Personální audit

a personální strategie 
na úřadech 

územních samosprávných celků





Dělat 
(vybrat) 

správné věci

Správně 
je 

provádět

„Dělat (vybrat) 
správné věci“ je 
úkolem zejména 
zastupitelů města.

„Správně je 
provádět“ je úkolem 
zejména úřadu a 
organizací města.

Správně 
komunikovat         
(s veřejností)

Úspěch vyžaduje 
zvětšovat průnik –
dělat správné věci 
správně a správně 
komunikovat

„Správně komunikovat“ je úkolem 
nejen zastupitelů a úřadu, ale 
všech zúčastněných.



kvalita výkonnost náklady

ideál ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

cíl 1 nebo ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ 0

cíl 2 nebo ↑↑↑↑ 0 ↓↓↓↓

cíl 3 nebo 0 ↑↑↑↑ ↓↓↓↓cíl 3 nebo 0 ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

cíl 4 nebo 0 0 ↓↓↓↓

cíl 5 ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

atd. mnoho dalších kombinací

negativní vývoj ↓↓↓↓ 0 0

nebo 0 ↓↓↓↓ 0

atd. mnoho dalších kombinací

krize ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑



OP LZZ výzva 53- “Kompletní dodávka modelu 
procesního řízení a nákladové optimalizace“

OP LZZ výzva 57- “Zefektivnění řízení lidských zdrojů
na MÚ Valašské Meziříčí”na MÚ Valašské Meziříčí”

OP LZZ výzva 69- „Tvorba vzdělávacích programů a 
nadstavbové vzdělávání zaměstnanců MÚ Valašské 
Meziříčí a okolních obcí“



1. Zpracování strategie PROCESNÍ AUDIT
• Přehledová analýza aktuálního stavu
• Průzkum spokojenosti
• Revize strategie pomocí BSC - workshopy

2. Procesní analýza
• Identifikace procesů,• Identifikace procesů,
• Zpracování procesní mapy
• Stanovení výkonnostních ukazatelů
• Vyhodnocení efektivnosti procesů

• Návrhy na zlepšení
• Vše v návaznosti na systémy IT za účelem nastavení efektivního chodu

3. (Nákladová) optimalizace
• V návaznosti na identifikované nedostatky:
• Správa majetku
• Finanční řízení
• Procesy nákupu



PERSONÁLNI AUDIT

Personální audit
Prostředí MěÚ, vize a strategie, posouzení pracovního vytížení

Analýza systému řízení lidských zdroj ůAnalýza systému řízení lidských zdroj ů
Definování požadavků na řízení lidských zdrojů, vlastní analýza 
personálních procesů

Kompeten ční modely
Rozvojové centrum
Nastavení nástrojů pro hodnocení

Tvorba a aplikace systému hodnocení zaměstnanců

Tvorba a aplikace standardů personalistiky
E-learningová aplikace pro řízení lidských zdrojů



NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Tvorba a p říprava na akreditaci vzd ělávacích kurz ů "Nákladov ě 
užitkové metody„

Tvorba a p říprava na akreditaci vzd ělávacího kurz ů "Prevence a 
eliminace korupce„eliminace korupce„

Tvorba a p říprava na akreditaci vzd ělávacího kurz ů "Metody 
vyhodnocování vliv ů veřejných politik na m ěsto„

Vzdělávání: 
Strategické plánování a řízení, 
Finanční plánování a řízení 



PERSONÁLNÍ AUDIT– SWOT analýza

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ – SOUČASNÝ STAV 

silné stránky a příležitosti:

�Kvalifikovaní zaměstnanci
�Vysoký podíl VŠ vzdělaných zaměstnanců

�Benefity

�EU fondy (zdroje) 
�Zavedení nových funkčních nástrojů ŘLZ
�Nový způsob (pásmový) odměňování



PERSONÁLNÍ AUDIT– SWOT analýza

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ – SOUČASNÝ STAV 

slabé stránky a hrozby:

�Nezastupitelnost zaměstnanců

�Systém hodnocení bez vazby na odměňování
�Nárůstající administrativní náročnost činností

�Úsporná opatření
�Odchod klíčových zaměstnanců



Analýza systému řízení LZ

CÍL ANALÝZY
•zmapování personálních procesů na MěÚ

•identifikace, jak jsou jednotlivé personální procesy naplňovány v praxi•identifikace, jak jsou jednotlivé personální procesy naplňovány v praxi

•návrh kroků pro rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MěÚ

REALIZOVANÉ  AKTIVITY:
• Jednodenní workshop se zaměstnanci personálního oddělení

• Strukturované rozhovory s vedoucími odborů, některými vedoucími oddělení, 
tajemníkem úřadu (celkem 14 rozhovorů) 

• Studium dokumentace, interních postupů a norem



Analýza systému řízení LZ 

ANALYZOVANÉ OBLASTI ŘÍZENÍ LZ 
– Koncepce řízení lidských zdrojů
– Informovanost zaměstnanců

– Administrace personalistiky včetně SW– Administrace personalistiky včetně SW
– Kompetentnost zaměstnanců

– Nábor a výběr zaměstnanců

– Adaptace nových zaměstnanců

– Řízení zaměstnanců

– Hodnocení zaměstnanců

– Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

– Motivace zaměstnanců

– Práce s perspektivními zaměstnanci



Analýza systému řízení LZ - výstup
LEGENDA:

Personální proces

• 1 – není prováděn

• 2 – je prováděn  částečně

• 3 – je prováděn standardně

• 4 – je prováděn • 4 – je prováděn 

nadstandardně



Analýza systému řízení LZ

STANDARDNÍ VÝKON:
• Motivace zaměstnanců

• Nábor a výběr zaměstnanců

• Administrace personalistiky

• Informovanost zaměstnanců• Informovanost zaměstnanců

• Hodnocení zaměstnanců

• Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

• Řízení zaměstnanců

ČÁSTEČNÝ NEBO CHYBĚJÍCÍ VÝKON:
• Kompetentnost zaměstnanců  

• Práce s perspektivními zaměstnanci

• Koncepce řízení LZ

• Adaptace nových zaměstnanců



Analýza systému řízení LZ- Konkrétní doporu čení

• Stanovit celoúřadové priority ve vzdělávání zaměstnanců – koncept 
vzdělávání zaměstnanců úřadu.

• Standardizovat řadu personálních oblastí - „kniha standardů HR 
postupů a procesů“ (výběr, nábor, adaptace, pracovní náplně, ...) postupů a procesů“ (výběr, nábor, adaptace, pracovní náplně, ...) 

• Soustředit se na propojení a vzájemnému provázání nástrojů 
personálního řízení.

• Poskytnout větší podporu pro vedoucí odborů při řízení jejich 
podřízených (standard personálních nástrojů).

• Redesignovat systému hodnocení ve vazbě na kompetenční model, na 
vizi úřadu, systém vzdělávání, větší výkonovou orientaci celého 
systému.

• Zavedení systému řízené adaptace nového zaměstnance.



Analýza výkonnosti – personální audit

CÍL AUDITU:

•Vytvořit metodiku personálního auditu pro MěÚ:
• pro následné proškolení vedoucích zaměstnanců

• pro standardní začlenění analýzy výkonnosti do portfólia manažerského řízení 

•Analyzovat vytíženost v jednotlivých nově nastavených procesech na MěÚ.
Personální audit byl proveden dle nově nastavených procesů a to v:

•Odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,

•Odboru dopravně správních agend.





Analýza výkonnosti – personální audit

Hlavní prvky metodiky využívané p ři personálním auditu:
•Řízené rozhovory (identifikace činností hlavního procesu, identifikace dalších činností 
mimo hlavní proces, časová kvantifikace trvání hlavního procesu) 

•Snímek pracovního dne v organizacích veřejné správy•Snímek pracovního dne v organizacích veřejné správy

•Kvantifikace a statistiky zaměřené na výstupy hlavního procesu

•Pozorování na pracovišti (doplňuje metodu denních snímků a řízených rozhovor, ověřuje 
časovou kvantifikaci trvání hlavního procesu. )

Pozorování na pracovišti může být zvolena metoda: 

- mystery shoppingu

- stínování na pracovišti . 

Obě tyto metody slouží ke zjištění kvality i kvantity činností.



Analýza výkonnosti – personální audit

Zjištění čisté časové dotace - EFEKTIVNÍ ČASOVÉ KAPACITY zaměstnanců 
soustředěné na hlavní činnosti

Ukázka zpracování snímků pracovního dne - v procentech sumarizované 
rozložení času mezi činnosti zaměstnance. rozložení času mezi činnosti zaměstnance. 

Logické se řazení činností

hlavní činnosti
zodpovězení dotazů občanů

porady, statistiky pro vedoucí
organizační činnosti
ostatní činnosti

100,00%

hodiny
38,7
20,5

3,2 4,0%
10,2

79,2

%
48,8%
25,9%
8,4%

12,9%

6,7



AKTIVITA OBSAH AKTIVITY % Kč

Řízení a administrace projektů
zpracovávání  žádostí o dotaci, monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, 
hlášení, komunikace s poskytovateli dotací, aktualizace, účast na jednáních…

55 249 895

Poradenství ve věci dotačního 
managementu

Konzultace, zpracovávání přehledu aktuálních dotačních možností… 20 90 871
managementu

Konzultace, zpracovávání přehledu aktuálních dotačních možností… 20 90 871

Ostatní činnosti připomínkování popř. tvorba návrhů, koncepcí 10 45 435

Fórum 2025 zajišťování setkání občanů v rámci Fóra 2025, web, dotazníková šetření 5 22 718

Spolupráce na zabezpečení akcí města Farmářské trhy, Zdravé město, Dny města… 5 22 718

Správa Akčního plánu města
konzultace a spolupráce s předkladateli a gestory projektů, správa dokumentů 
na webu a intranetu…

5 22 718

SA 454 354



Analýza dovedností – rozvojová centra – zjišt ění
vedoucí odborů

Projevy jsou vyhovující ve v ětšin ě parametr ů, v některých pot řebují rozvoj

Závěr:



Analýza dovedností – rozvojová centra – doporu čení
vedoucí odborů

Rozvoj vedoucích odbor ů zaměřit na tato témata

� ŘÍDÍCÍ NÁSTROJE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA PRO ŘÍZENÍ VÝKONU A� ŘÍDÍCÍ NÁSTROJE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA PRO ŘÍZENÍ VÝKONU A
VEDENÍ LIDÍ

� KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO VEDENÍ (MODEROVÁNÍ) DISKUSE A
DOSAHOVÁNÍ DOHOD

� ŘÍZENÍ ZMĚNY



Analýza dovedností – rozvojová centra – zjišt ění
vedoucí oddělení

Projevy jsou vyhovující ve v ětšin ě parametr ů, v některých pot řebují 
VÝRAZNÝ ROZVOJ

Závěr:



Analýza dovedností – rozvojová centra – doporu čení
vedoucí oddělení

Rozvoj vedoucích odd ělení zaměřit na tato témata

� KONFLIKT MANAGEMENT A DOSAHOVÁNÍ DOHOD

� SEBEPOZNÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ

� VEDENÍ LIDÍ A PRÁCE SE ZPĚTNOU VAZBOU



PERSONÁLNÍ STRATEGIE



Personální manuál

1.Výběr, adaptace a vzdělávání zaměstnanců1.Výběr, adaptace a vzdělávání zaměstnanců

2.Motivace, hodnocení zaměstnanců a platy
3.Personální administrativa
4.Řízení kvality a výkonu (+KPI, rizika)
5.Komunikace, firemní kultura, etika





Valašské Meziříčí- Valašské 
Atény. 
Krásné a čisté město 
spokojených lidí. Město hrdé 
na svou historii. Město na svou historii. Město 
zeleně. Město pro život, 
s dostatkem pracovních 
příležitostí, město kultury a 
sportu. 
Perla nad Bečvou.









PF 2003

PF 2003



PF 2009



Díky za pozornost

matocha@muvalmez.cz


