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SOUHRN

Abstrakt zde uváděného srovnávacího výzkumu v rámci projektu Najít toho nejlepšího –
nábor ve veřejné správě založený na kompetenci” má za cíl utřídit na základě jednoduchého
srovnání některé ze základních zásad náborových procesů v obcích partnerských zemí.
Úplné znění srovnávací zprávy (dostupné též na webovém místě projektu:
www.findthebest-ftb.eu, anglická verze) a její abstrakt byly vypracovány na základě národních
zpráv z partnerských zemí. V šesti partnerských zemích (Polsko, Itálie, Rakousko, Česká
republika, Španělsko a Řecko) se výzkum zabýval prvky teoretického neboli sekundárního
zkoumání, pohovory u cílových skupin nebo pohovory u jednotlivců, na jejichž základě byly
vypracovány národní zprávy.
Úplná komparativní zpráva přináší podrobnější názor jednotlivých zemí na takové aspekty,
jakými jsou vnímání obce vlastními pracovníky a obyvateli, náborová, výběrová a umisťovací
řízení či legislativa. V tomto abstraktu předkládáme podstatu této matérie, shrnujeme
pozorování v daných šesti partnerských zemích a zaměřujeme se na jedné straně na společné
charakteristiky, na druhé straně na rozdílnosti, správné postupy a kritické body. Analýza
SWOT uvedená na konci dokumentu je předběžným krokem, po němž následuje stanovení,
jak při uplatňování modelu „Najít toho nejlepšího“ nalézt a navrhnout v pozdějších fázích
projektu některé dobré a užitečné postupy.
V obou dokumentech dáváme v některých z kapitol přednost sledování úřední dokumentace
jednotlivých národních výzkumů a snažíme se o to, abychom při tom používali stejné pojmy.
Texty jsou v těchto případech citací z národních zpráv.
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ČÁST I – UMÍSTĚNÍ OBCE VE STRUKTUŘE VEŘEJNÉ SPRÁVY

OBEC V RÁMCI STRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY
Než se začneme touto otázkou zabývat a zaměříme se na podobnosti a rozdíly, musíme
stručně shrnout situaci v jednotlivých zemích účastnících se projektu FTB, a to z hlediska co
vlastně pojem „obec“ znamená a jaké funkce v rámci veřejné správy plní.

SHRNUTÍ SITUACE V JEDNOLIVÝCH ZEMÍCH
POČET OBCÍ
ZEMĚ

POČET OBCÍ

RAKOUSKO

2358

ČESKÁ REPUBLIKA

6252

ŘECKO

335

ITÁLIE

8092

POLSKO

2479

ŠPANĚLSKO

8117
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STRUČNÉ POZNÁMKY
Obecně lze konstatovat, že obec je v každém státě základní stavební jednotkou veřejné správy
a že činnosti, které v praxi vykonává, si jsou všechny docela podobné (bylo by možná
zajímavější zabývat se otázkami předpisů a nařízení týkajících se jednotlivých činností,
nicméně to nebylo smyslem tohoto výzkumu). Obec je územní jednotkou státu blízkou všem
občanům - mohou se na ni obracet s většinou svých záležitostí. Je to v podstatě správa na
místní úrovni (neboť starostu si volí sami občané). Různé umístění obce a právní předpisy
a nařízení dovolují konstatovat, že neexistuje přímo úměrný vztah mezi velikostí státu
(představovanou počtem obyvatel) a počtem obcí v každém státě. Z této skutečnosti pak
vyplývá, že z teritoriálního hlediska je obec v jednotlivých oblastech chápána odlišně.
SPOLEČNÉ CHARAKTERISTIKY
OBEC JAKO MÍSTNÍ JEDNOTKA A ZÁKLADNÍ KLÍČ K DŮLEŽITOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ,
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA VEŘEJNÉ SPRÁVY
PODOBNOST ČINNOSTÍ POSKYTOVANÝCH OBCEMI
OBEC JAKO ÚZEMNÍ CELEK
BLÍZKOST K OBČANŮM
MÍSTNÍ ODEZVY NA MÍSTNÍ POTŘEBY
OBCE UPLATŇUJÍ SPRÁVNÍ MODEL MÍSTNÍ DŮLEŽITOSTI S DŮLEŽITÝMI PRVKY ŘÍZENÍ
PODOBNOST KOMPETENCÍ U SLUŽEB NABÍZENÝCH OBČANŮM

ROZDÍLY
Z HLEDISKA POČTU OBYVATEL SE CELKOVÝ POČET OBCÍ V DANÝCH STÁTECH ZNAČNĚ LIŠÍ

**************
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ČÁST II VNÍMÁNÍ OBCE – POHLED ZEVNITŘ A ZVENČÍ

JAK OBČANÉ VNÍMAJÍ VEŘEJNOU SPRÁVU A PRÁCI V NÍ
V této kapitole se pokoušíme analyzovat a „zviditelnit“ vnímání obce ze strany občanů
a společnosti, a to pokud jde o formy práce a nabídku, kterou obec občanům poskytuje. Díky
otázce pokládané zkoumajícími pracovníky se daří zjistit také to, jaký je společný občanský
názor. V této kapitole též uvádíme zjištění národních zpráv ještě před prezentací některých
společných charakteristik a rozdílů.

STRUČNÉ POZNÁMKY
Celkově vykazují průzkumy provedené a prezentované v jednotlivých státech rozdílné názory
a různý vztah občanů k veřejné správě a obcím. Jsme však přesvědčeni, že je zajímavé zmínit
některé obecné zásady, které se ukázaly jako užitečné a funkční. Zatím se zdá, že jsou občané
velmi vnímaví k nedostatkům, a jejich názory na veřejnou správu se různí. Pozorujeme
evidentní známky zdlouhavých postupů a někdy chybějící snahu po urychlení a zjednodušení
pracovních postupů. Je nutné dodat, že za nedostatečný je často považován přístup k ICT
nebo se ICT jeví jako nevhodné pro technologický pokrok v jiných oblastech. Ve srovnání
s kvalitou pracovišť se pomalými stále ještě jeví vnitřní postupy uplatňované obcemi.
Předpokládá se, že zaměstnanci veřejné správy mají jistá pracovní místa i platy, což se
považuje za zásadní ekonomické zabezpečení a osobní zajištění. Dalším aspektem objevujícím
se nepřímo se zdá být špatná vnitřní komunikace (např. mezi různými odděleními jedné
obce), což vede k neefektivitě. Kromě toho bývá často nadsazen počet pracovníků, který
neodpovídá skutečným potřebám. Nepomáhají ani hospodářské krize a překážky vytvářené
v posledních letech novými právními předpisy a nařízeními, které naopak ještě více zatěžují
proces vyžadovaný poptávkou obyvatel po lepších službách. Avšak právě osobní spokojenost
občanů je kontroverzní a vykazuje zásadní rozdíly mezi jednotlivými státy, neboť hodnocení
se pohybuje od celkově dobré spokojenosti až po opravdu vysokou nespokojenost. Takže
výkon z hlediska poskytovaných služeb není vždy stejný. Průzkumy prováděné v Rakousku
jsou sice relativně omezené, nicméně i tak vykazují úroveň vnímání práce ve veřejné správě
a spokojenosti s ní průkazně vyšší, než je tomu u ostatních zemí. Z hlediska “jistoty“ práce ve
veřejné správě existují zjištění, kdy se taková práce považuje za ekonomicky málo výnosnou
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a nekonkurující soukromému sektoru, což je naprosto převládající názor zvláště v České
republice. Je však třeba uvést, že úroveň těchto hodnocení je rozdílná.
SPOLEČNÉ CHARAKTERISTIKY

NEDOSTATEK SNAHY O PROCESNÍ ZJEDNODUŠENÍ
VNÍMÁNÍ ‘‘JISTÉ A DLOUHODOBÉ PRÁCE'’ PRO ZAMĚSTNANCE
VNÍMÁNÍ EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ ZAMĚSTNANCŮ DÍKY PRÁCI
ŠPATNÁ INTERNÍ A EXTERNÍ KOMUNIKACE ZE STRANY OBCÍ
POMALOST/OBTÍŽNOST ROZVOJE INTERNÍCH POSTUPŮ OBCÍ
NADMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ VE SROVNÁNÍ SE SKUTEČNÝM PRACOVNÍM VYTÍŽENÍM
NEDOSTATEČNÝ PŘÍSTUP K ICT
NEJISTOTA A OBTÍŽNOST SITUACE VZHLEDEM K HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ KRIZI
POŽADAVEK NA ZLEPŠENÍ SLUŽEB

ROZDÍLY
RŮZNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI OBYVATEL, KTERÉ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH
POHYBUJÍ OD „VELMI NESPOKOJEN“ AŽ TÉMĚŘ K NAPROSTÉ SPOKOJENOSTI.
VÝSKYT RŮZNÝCH HODNOCENÍ (KLADNÉ NEBO ZÁPORNÉ) PODLE SLUŽEB NABÍZENÝCH OBČANŮM
A ZPŮSOB VYUŽITÍ V OBCI
RAKOUSKO JAKO „ŠŤASTNÝ OSTROV“ Z HLEDISKA POZITIVITY HODNOCENÍ, ZA NĚJŽ JE POVAŽOVÁN
DOKONCE NEREPREZENTATIVNÍM EXCERPTEM
RŮZNÝ PŘÍSTUP K PRÁCI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ: KDO JI POVAŽUJE ZA ZÁRUKU JISTOTY, KDO JI
POVAŽUJE ZA NEZAJÍMAVOU A EKONOMICKY NEVÝHODNOU

**************
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JAK VNÍMAJÍ ZAMĚSTNANCI ZMĚNY V INSTITUCÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY

STRUČNÉ POZNÁMKY
Tato kapitola předkládá různé aspekty a některé společné prvky, které jsou pro daný projekt
docela zajímavé. Prvky rozdílností prezentované v níže uvedeném schématu ilustrují hlášený
problém a jejich výčet nemůže být zcela jistě vyčerpávající, neboť zde jsou také dříve
existující příčiny potíží; mohou to být ty, které jsou uvedeny v této části a u nichž byly zjištěny
společné charakteristiky. Vyskytují se některé závady svědčící o nedostatečném zácviku,
nedostatečném výzkumu s cílem zlepšit kvalitu, zvláště pak ovšem z technologického
hlediska, kdy se objevuje neschopnost držet krok se světovým rozvojem a je patrný špatný
výhled fungování a růstu jednotlivých obcí. Hospodářská krize několika posledních let sice na
jedné straně zdánlivě posílila pozici zaměstnance veřejné správy jako elementu
ekonomického zajištění, na druhé straně však možná zpomalila procesy růstu vzdělanosti
a adaptace/aktualizace, a to dokonce i u problémů vyvolaných zvládáním krize.

SPOLEČNÉ CHARAKTERISTIKY

STUPEŇ SPOKOJENOSTI JE U JEDNOTLIVÝCH OSOB A JEDNOTLIVÝCH OBCÍ ODLIŠNÝ
NEDOSTATEK ODPOVÍDAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ ZPOMALUJE PRÁCI
NE VŽDY EXISTUJE DOSTATEČNÝ A PRŮBĚŽNÝ ZÁCVIK
SNAHA O ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
ŠPATNÁ (NEBO JEN PRŮMĚRNÁ) KONCEPCE A SCHLOPNOST VYUŽÍT NOVÝCH NÁSTROJŮ A
TECHNOLOGIE
HOSPODÁŘSKÁ KRIZE OVLIVŇUJE ŽIVOT A LIMITUJE MOŽNOSTI VOLBY
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ROZDÍLY

NEJVĚTŠÍ OBCE: VYŠŠÍ NESPOKOJENOST (Rakousko)
KANCELÁŘE PŘEPLNĚNÉ PERSONÁLEM, JINÉ S MENŠÍM POČTEM ÚŘEDNÍKŮ (Polsko) NEBO PRVKY
DUPLICITY PRÁCE ČI ŠPATNÉ INTERNÍ KOORDINACE (Itálie)
ŠPATNÁ KONTROLA ROZPOČTU A JEHO VYUŽITÍ (Česká republika)
NEDOSTATEČNÁ PŘÍPRAVA MANAŽÉRŮ, NEDOSTATEK PERSONÁLU JAKO PŘÍČINA HOSPODÁŘSKÉ
KRIZE (Španělsko)
NEADEKVÁTNÍ OPRAVY TECHNOLOGIÍ A NEDOSTATEČNÁ ÚČAST V KVALIFIKAČNÍCH /
DOŠKOLOVACÍCH KURZECH (Řecko)

**************

TRANSPARENTNOST PŘIJÍMÁNÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ
STRUČNÉ POZNÁMKY
Jde o velmi choulostivou problematiku, u níž se musíme zastavit trochu déle. I když se texty
národních zpráv nezdají nijak přehnaně podrobné, objevují se zde u všech států náznaky
prvků korupce nebo nepřesností postupů. Již níže uvedené společné charakteristiky dávají
tušit situaci potvrzovanou rozdílnostmi mezi jednotlivými státy. Nicméně posuzovat je
můžeme pouze v přímé souvislosti s daným státem. I tak existují signifikantní příklady
obecných rysů.
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SPOLEČNÉ CHARAKTERISTIKY

PRVKY KORUPCE A PROTĚŽOVÁNÍ (PROTEKCIONÁŘSTVÍ) V NÁBOROVÝCH POSTUPECH
NE VŽDY JE ZARUČENA TRANSPARENTNOST
NÁBOROVÝ PROCES JE DOBŘE ZAKOTVEN V NÁRODNÍ LEGISLATIVĚ (VEŘEJNÁ SOUTĚŽ,
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ ATD)
NEDÁVNÉ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ TRANSPARENTNOSTI

ROZDÍLY
NÁBOR JE V DŮSLEDKU KRIZE SILNĚ REDUKOVÁN NEBO ZCELA ZRUŠEN (Itálie, Řecko)
EXISTENCE NĚKTERÝCH SPORNÝCH PRAKTIK UVNITŘ I VNĚ STÁTU: nabízí se pracovní místa ve
veřejných společnostech blízkých státu nebo v soukromých společnostech či institucích (Rakousko,
Polsko)
NEEXISTUJÍCÍ OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘED POLITICKÝMI VLIVY (Česká republika)
UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ MALÝCH OBCÍ (SOUTĚŽE CÍLENÉ NA KONKRÉTNÍ OSOBU)
(Španělsko)
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ČÁST III NÁBOROVÝ PROCES V OBCI – SPRÁVNÉ POSTUPY, KRITICKÉ
PRVKY, NÁVRHY NA ZMĚNU

OBECNÉ INFORMACE

V této kapitole se výzkumníci zaměřují na podrobnosti náborových řízení ve veřejné správě
šesti partnerských zemí, a to z administrativního hlediska. Cílem této části výzkumu bylo
získat informace o postupech definování náborových potřeb, vytvoření skupiny uchazečů,
výběru a uplatnění pracovníka v jednotlivých zemích tak, aby se nalezl společný základ pro
další práci na metodice FTB a na nástroji ICT, které mají být získány.
Úplné znění textu srovnávací zprávy (v anglickém jazyce) popisuje různé koncepce náboru,
které lze globálně považovat z hlediska aplikovaných teorií řízení lidských zdrojů (HRM)
v jednotlivých zemích za podobné.
Obecně je možné uvést, že se postupy související se zaměstnáváním osob ve veřejné správě
skládají z následujících kroků:
Definování náborových potřeb;
Nábor uchazečů: oznámení o volných místech, definování souboru dokumentů, které
mají být přiloženy k žádosti, postup zkompletování žádosti a provedení
úprav/doplnění analýzy dokumentace, fáze ověřování znalostí a kompetencí (testy,
pohovory), odvolací řízení;
Uplatnění nového zaměstnance na pracovišti.
Pokud jde o detaily, mohou se řízení v jednotlivých zemích lišit, avšak ve většině z nich si
o nich mohou obce rozhodovat samy. Jedinou výjimkou je Řecko, kde nábor provádí externí
instituce. Obce v Rakousku, Itálii a Polsku si mohou na tento úkol – bez ohledu na řízení –
najmout externí organizaci, která se považuje za záruku nestrannosti a transparentnosti.
Je překvapivé, že v zemích EU, v nichž se prosazuje strategie rovných příležitostí, a instituce
jsou někdy zákonem téměř nuceny upřednostňovat osoby ohrožené vyloučením, se současně
zavádějí strategie aktivace osob starších 50 let, i přesto, že se zde současně dá stále
v kritériích žádostí najít vymezení nejvyšší věkové hranice (Španělsko, Rakousko).
Přirozeně se zdá, že snaha garantovat nástroje interpretační jasnosti, průhlednosti
a přizpůsobení se elektronickým postupům se vyvíjí. V tomto ohledu jsou k dispozici nejen
srovnávací prvky a velmi dobrá a důležitá praxe, ale i kritika některých postupů, které nejsou
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v souladu s kvalitou náborové nabídky. Zdálo by se, že základem všech cest aktivovaných
v jednotlivých státech bude povel "Optimalizujme proces typového multitaskingu".
SPRÁVNÉ POSTUPY
JAKO PRVEK ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI SE POUŽÍVAJÍ TESTY A POHOVORY
PŘECHODNĚ REDUKOVANÉ NÁBOROVÉ PODMÍNKY
UPLATŇOVÁNÍ NÁBOROVÝCH ŘÍZENÍ A NÁBORU URČENÉHO VÝHRADNĚ PRO CITLIVÉ SUBJEKTY
PRAXE UMOŽŇUJÍCÍ NÁBOR ZPŘÍSTUPNĚNÝ ONLINE (RAKOUSKO)
VELMI PŘESNÉ A JASNÉ VYHLAŠOVÁNÍ SOUTĚŽE

KRITICKÉ PRVKY

NEEXISTUJÍCÍ MOŽNOST SPONTÁNNÍCH ŽÁDOSTÍ (TYPU C. V.)
INTERNÍ SOUTĚŽE JAKO PRVEK NEDOSTATEČNÉ TRANSPARENTNOSTI
NÁBORY POUZE NA ZÁKLADĚ DODANÉ DOKUMENTACE A POHOVORU
NĚKTERÁ VYHLÁŠENÍ NÁBORU JSOU NEÚPLNÁ, NEBOŤ NEOBSAHUJÍ RELEVANTNÍ INFORMACE
O DANÉ PRÁCI
ABSENCE ZVEŘEJNĚNÍ FORMÁTU S PÍSEMNÝMI ZKOUŠKAMI JAKO PRAKTICKÝM PRVKEM JEŠTĚ
PŘED SOUTĚŽÍ
POLITICKÉ OVLIVŇOVÁNÍ NÁBOROVÝCH ŘÍZENÍ
ABSENCE KOHERENTNÍHO ZÁKONA O ZAMĚSTNÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (Česká republika)
ZASTARALÝ NÁBOROVÝ PROCES (Řecko)
ABSENCE PRVKŮ “ICT” (INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE) ODPOVÍDAJÍCÍ AKTUÁLNÍ
DOBĚ (Itálie)
NEZBYTNOST ZDOKONALIT ŘÍZENÍ PROTIKORUPČNÍHO PROCESU (Španělsko)
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str. 14

COMPARATIVE REPORT ON
FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT

ZAJÍMAVÉ ASPEKTY

VYŠŠÍ TRANSPARENTNOST = VYŠŠÍ OBJEKTIVITA?
OBTÍŽNOST CELKOVÉHO POCHOPENÍ NÁBOROVÝCH PROCESŮ (bývá obtížné celkový náborový
proces pochopit)
NEZBYTNOST DEPOLITIZOVAT A PROFESIONALIZOVAT PROCES
HODNOCENÍ A LIBERALIZOVANÁ ODEZVA ZE STRANY PERSONÁLU: PROBLÉM?
NEZBYTNOST ZLEPŠENÍ ZNALOSTNÍ ÚROVNĚ OSOB PODROBUJÍCÍCH SE NÁBOROVÉMU ŘÍZENÍ,
A TO HLAVNĚ V OBLASTI INFORMATIKY
NEZBYTNOST ZDOKONALIT VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ VÝPOČETNÍ TECHNIKY V RÁMCI NÁBOROVÝCH
TESTŮ
ZLEPŠIT CELKOVÝ PŘÍSPĚVEK FÁZE PRÁCE S POČÍTAČEM (ABY BYL U KAŽDÉHO STEJNÝ), A TO PRO
VŠECHNY OBCE TAK, ABY V RÁMCI NÁBOROVÉHO PROCESU PŘINÁŠEL PROSPĚCH
POTÍŽE PŘI HARMONIZACI POTŘEBY UCHAZEČE A JEHO KVALITY
NEZBYTNOST LEPŠÍHO UPLATNĚNÍ MONITORINGU ČERSTVĚ PŘIJATÉHO ZAMĚSTNANCE A JEHO
DOVEDNOSTÍ PŘI PRÁCI
NEZBYTNOST ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU PRACOVNÍKŮ K NÁBORU A GARANCE INOVACE PROCESŮ
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ČÁST IV - ANALÝZA SWOT
Níže uvedená analýza SWOT shrnuje všechna dosud realizovaná pozorování a ukazuje, která z nich lze
považovat za silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby z hlediska vývoje společné metodiky
náboru ve veřejné správě.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

OBECNÁ SITUACE
Jako instituce zůstává „obec“ klíčovým prvkem Historická a současná KOMPLEXNOST (složitost)
provádění postupů realizovaných obcemi
správního života každé země.

Obec je pro všechny občany prvkem jistoty, Špatná vnitřní
interními
„spolehlivosti“ a „sousedské sounáležitosti“.

komunikace
sektory

mezi

různými
obcí

Obec usiluje o poskytnutí pro danou lokalitu Pomalost a obtížnost postupu interních řízení
správných odpovědí na místní a územní problémy.
Základní kompetence jednotlivých obcí jsou Často je příliš vysoký počet zaměstnanců
v různých státech podobné a umožňují uvažovat o neodpovídající
reálné
potřebě
práce.
dovednostech v horizontálním směru.

V obci je práce "jistá a trvalá".

Poskytované služby nejsou vždy nejlepší kvality.

V několika zemích jsou služby poskytované obcemi Z hlediska platů ve veřejné správě je v některých
zemích ve srovnání s nabídkou soukromého
vnímány s vysokou spokojeností.
sektoru nedostatečná konkurence.
Národní legislativa by měla být prvkem záruky Je patrný nedostatek vhodných technologií
náborových procesů.
a balíčků „sad“ tvořených pro použití v obcích.
Neadekvátní zácvik a modernizace
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Špatná koncepce a problém akceptovat inovace
(technologické, ale nejen ty)
Nedostatečná interní koordinace
Kontrola rozpočtu každého z obecních sektorů
není vždy v naprostém pořádku.

NÁBOR
Respektování formálních pravidel týkajících se Nízké nebo vůbec žádné využití technologií při
termínů, nezbytné požadované dokumentace, testu řízeních (např. ověřený podpis, využití e-mailu).
nebo nezbytných náležitostí pro přijetí do
zaměstnání
Záruka účasti při výběru slabých subjektů a záruky Stále ještě hojné užívání dokumentů v papírové
rovných příležitostí
formě
Možnost opakovaného výskytu formálních chyb

Účast další "nadřízené" instituce (regionální
nebo státní) jako kontrolního prvku řízení

Záruka formalizace žádosti o účast (s poskytnutím Sporadické využívání CV ve formátu EU
konkrétního data a dodání)
Specifické požadavky na specifická pracovní místa

Omezení výběrových kritérií při absenci vážných
uchazečů a v důsledku toho zhoršení kvality
přijímaných osob.

Specifické testy pro hodnocení u specifických míst

Náborová kritéria se nehodí pro
a povinnosti budoucího pracovníka.
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PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

OBECNÁ SITUACE
Těžká a dlouhodobá hospodářská a finanční krize
vedoucí k redukci náborových řízení a náboru.

Celkové zlepšení "transparentních" postupů

Prvky svádějící k domněnce, že „transparentnost" Soubor hospodářských problémů obcí kvůli
respektování paktu stability EU ovlivňujícímu
můžeme regulovat
náborová řízení a zaměstnanost
Modernizace veřejné správy
zatraktivnění a "zprůhlednění".

s cílem

jejího

Změna kultury náboru do veřejné správy
Vyšší povědomí o důležitosti spokojených občanů,
což ve svém důsledku vede k tomu, že se větší
pozornost
věnuje
kvalitě
personálu

NÁBOR
Nového zaměstnance zapojíme ve zkušební době Existence korupčních prvků a protěžování
tak, aby doplnil již existující pracovní kolektiv.
Pro zjednodušení a digitalizaci postupů použijeme Ne vždy jsou zaručeny transparentní postupy
nové technologie
Zajistíme skupinu externího hodnocení či alespoň Stále částečná existence politického a klientského
částečně externího hodnocení
ovlivňování
Řízení zjednodušíme a minimalizujeme celkovou Nedostatečná autonomie osob, které nesou
dokumentaci.
odpovědnost za výběr a hodnocení uchazečů
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Zvažujeme, jak v procesu zajistit transparentnost a Personál si sám rozhoduje o výši pohyblivých
objektivitu.
složek svého platu (tzn. motivačních složek platu).
Náborový proces by měl být podobný soukromé- Často převládají interní výběrová řízení
mu sektoru (pohovor, doporučení z předchozích
zaměstnání, specifické posouzení CV). Řízení by se
měla více podobat těm v soukromém sektoru.
Vybíráme si konkrétní otázky, na něž se chceme
uchazeče zeptat, a zaměřujeme se na dovednosti.
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ČÁST V - ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY
NĚKTERÉ POZNÁMKY

Není snadné dosáhnout definitivních závěrů ohledně potenciálně lepších postupů, které
pomohou stimulovat proces identifikace těch důležitějších znaků.
Nicméně i po analýze SWOT navržené zde jako myšlenková posloupnost a základní rozvoj
můžeme potvrdit, že evidentními se jeví některé základní parametry, jimiž se budeme
zabývat.
Prozatím se zdá jasná nezbytnost zjednodušení: Výchozí žádost by měla být založena
na konstatováních uchazeče (nikoliv na hromadě dokumentace poskytované v první fázi).
Mělo by se předkládat méně materiálů pod heslem Kompetence nikoliv byrokracie –
přesné, užitečné nástroje poskytující hodnotící osobě okamžitě dostatečné podklady pro
schválení náborových testů.
V dalším kroku by se měl „balíček“ testů (písemných, praktických, ústních) zaměřovat
na konkrétní otázky, nikoliv obecné, měl by se pokusit „najít skutečně toho nejlepšího“
z uchazečů; měl by jaksi regulovat a snížit počet všech těch, kteří se chtějí o dané místo
ve veřejné správě ucházet: kalibrace nikoliv vágnost, tzn. upřesňování nikoliv neurčitost.
V podstatě by měla náborová řízení ve státní správě odpovídat následujícím zásadám:
Adekvátní publicita výběru a způsob provedení zajišťující nestrannost a zajištění
efektivity a rychlost realizace;
Akceptace nestranných a transparentních mechanizmů vhodných pro ověření
toho, že uchazeč má skutečně vlastnosti, které z hlediska profesní kvalifikace
a schopností vyhovují požadavkům daného pracovního zařazení;
Zohlednění rovných příležitostí;
Jasnost náborových řízení;
Složení skupin expertů s ověřenými kompetencemi v oblasti soutěží;
Použití ICT v rámci celého náborového a výběrového procesu.
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Fáze hodnocení by měla být prosta politických vlivů či protěžování, které by byly vyvolány
specifickými místními okolnostmi nebo podmínkami předchozích zpráv: transparentnost
a žádné nejasné postupy.
Daná část testu a nástup nově přijímané osoby do práce by měl být řízen a měl by být
správně a účinně monitorován, a to formálně a někým výše postaveným.
Jsme však přesvědčeni, že ten nejdůležitější proces, který by měl být v praxi uplatňován,
je použití platforem náboru s plným využitím výpočetní techniky, digitalizace a okamžité
zpřístupnění procesu nejen pro ty, kteří si chtějí podat žádost, ale i pro ty, kdo budou
kontrolovat dokumenty, a pro hodnotitele. Tady je nutné, aby model Najít toho nejlepšího
poskytl sám potřebnou reakci vedoucí k identifikaci toho nejdůležitějšího modelu.
Bude však také důležité poskytnout přesné informace o správném využití všech známých
manažérských nástrojů a o povinnostech, které mají všichni pracovníci exekutivy zodpovědní
za řízení.
Abychom tedy vše shrnuli, výběrová řízení související s náborem nového personálu bude
třeba realizovat, třebaže dočasně, v souladu se zásadou nestrannosti a nezaujatosti. Proto je
nezbytné, aby instituce veřejné správy uplatňovaly odpovídající právní předpisy pro nábor
personálu s jasnými pracovními vztahy a na základě toho připravovaly odpovídající oznámení
o zahájení výběrového řízení. Pracovníci veřejné správy by se měli v oblasti personalistiky
řídit kulturou usilující o účinné, efektivní a finančně nenákladné správní jednání provádějící
nezbytně pečlivou analýzu organizace práce a manažérských nástrojů a hodnocení, které by
se mělo provádět inovačním způsobem využívajícím lepších zkušeností a nových technologií.
Při nedostatku zdrojů, ať už finančních či lidských, může veřejná správa v široké škále
administrativních funkcí využívat hojněji nových technologií a informačních komunikačních
technologií (ICT). Konkrétně to je potenciální internetové spojení nabízené těmito
technologiemi, které má potenciál transformovat správní struktury a postupy, a to dokonce
i vnitřní (běžný soubor s pracovními balíčky).

Takové nové nástroje představované elektronizací výkonu veřejné správy – e-government
(např. počítačový protokol/zápis, využití výpočetní techniky pro předávání dokumentů
a procesů, digitální komunikace), elektronickými tržišti (E-PROCUREMENT) a vzděláváním
pomocí informačních a komunikačních technologií (E-LEARNING) umožňují důležité platové
a nákladové úspory, výrazně omezenější plánování, a to samozřejmě včetně konkrétního
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přerozdělování lidských zdrojů a jejich využití. V důsledku toho pak bude náborový pracovní
proces efektivnější a konzistentnější.

“NAJÍT TOHO NEJLEPŠÍHO”: METODICKÉ ÚVAHY

Z metodologického hlediska rozvoje užitečného pro klasifikaci práce a vypracování projektu
modelu „Najít toho nejlepšího“ je dobré být schopen porozumět některým z obecných
metodologických pojmů, které by se mohly vyskytnout v jednotlivých fázích projektu (od
WP3 – definice celkového metodologického balíčku k dalším WP, od WP4 k WP10). Pro
ilustraci zde čtenářům uvádíme následující:
Fáze I: Přípravná fáze
- WP4 - Proces definování potřeb náboru
Fáze II: Nábor, a to včetně následujících kroků:
- WP 5 - Proces související s žádostí o místo
- WP 6 – Procesová analýza související s žádostí o místo a testy kompetence
- WP 7 - Proces související s pohovorem a rozhodnutím
Fáze III : Rozvoj zaměstnance
- WP 8 - Proces definování plánů rozvoje
- WP 9 - Proces hodnocení rozvoje zaměstnance
Fáze IV – Vývoj softwaru
WP 10 – Vývoj softwaru
Existuje přesvědčení, že by měla začít fungovat pracovní skupina, která bude mít vždy
na paměti obecné metodologické aspekty: start, poté vypracování koncepčního schématu
a jeho převedení do formy, kdy bude moci řídit a provádět školení v oblasti stanovisek
k dotčeným tématům.
V tomto případě bude užitečné zabývat se kromě čistě empirických, konkrétních nebo
indikativních (směrných) výsledků získaných z národních zpráv obecnějšími informacemi
(národní dokumentace/brožury, případové studie, výzkumné hypotézy týkající se otázek
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náboru). Jde sice o komplexnější práci, nicméně na druhé straně poskytující fundamentální
znalostní úroveň a dovolující důkladné a správné propracování případných sporných otázek.
Druhým aspektem, který si zaslouží pozornost, je práce v oblasti hypotéz; do jednotlivých
úkolů WP a metodologické definice modelu „Najít toho nejlepšího“ budou muset být
začleněny reálné nebo hypotetické pracovní modely zpracovávání, projednávání, srovnávání
a navrhování, a to dokonce při zohlednění předpokládaného extenzivního kontaktu
s vedoucími pracovníky správy, kteří se budou postupně zapojovat.
Dalším aspektem, o němž je nutno uvažovat, je využití "jednotky analýzy". Rozvoj různých WP
v rámci projektu se už jeví dost konzistentní a důkladně propracovaný, je však dobré
zdůraznit, že definice jednotlivých aspektů analytické jednotky pro další studium a úvahy
o jejich individuálním rozvoji umožňují spolupráci s přímým příjemcem konkrétní intervence.
Proto vede práce se samostatnou analytickou jednotkou a zaměření se na postupné kroky
a jednotlivá témata k pružnosti a plynulosti práce a složitost problematiky se tak odstraní
rozmělněním na menší části.
Vlastní metodika by měla být založena na vlastnostech. Přesné charakteristiky studie pak
ukáží zásady, z nichž se při práci související s náborovými procesy ve veřejné správě vychází;
a umisťování nových zaměstnanců je základnou, na níž se bude budovat jakýkoliv druh teze
a návrh rozvoje.
Na základě výše uvedeného se pak může vypracovat program a pracovní metodika
kombinující všechny aspekty a rozvíjející se v rámci systému rozvoje tak dlouho, dokud není
dosaženo správného postupu.
Jako o posledním aspektu je dobré zmínit se o skutečnosti, že v každém segmentu práce, WP,
by měly existovat jasné ukazatele výkonu nezbytné pro realizaci jednotlivých aktivit. Zdá se
to sice triviální, jde však o prvek správného založení práce, který musí být neustále
dodržován.
Koncepčně tedy bude metodika FTB, obecně i u jednotlivých WP, zahrnovat následující:
1) TEORETICKÉ ASPEKTY KONCEPCE, KTERÉ JSOU SAMOTNÝM ZÁKLADEM,
2) PRÁCE NA HYPOTÉZÁCH A CÍLECH,
3) PRÁCE NA ANALÝZE SAMOSTATNÉ JEDNOTKY (TEMATA),
4) POZNÁNÍ DANÉHO PROCESU, KTERÝ SE MÁ ROZVÍJET A VYVÍJET,
5) POZNÁNÍ A IDENTIFIKACE SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ PRO ZJEDNODUŠENÍ.
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Rozvoj metodiky náborového modelu FTB, který je předpokladem dalších fází, musí vycházet
z dané koncepce a z citace textu návrhu projektu "je pro budoucí realizaci projektu velmi
důležitý" a bude základním kritériem a modelem významu uplatnění dalších WP a celého
pracovního procesu.
Metodika popisuje podrobně všechny tři aspekty tohoto procesu, a to včetně systému FTB;
jde konkrétně o následující aspekty:
Definování náborových potřeb,
Náborový proces (včetně žádosti a výběru uchazečů),
Plán rozvoje a hodnocení rozvoje personálu.
Při výběru personálu vykonává instituce veřejné správy (v tomto případě obce) činnost
zaměřenou na výběr uchazeče, který je ve srovnání s ostatními uchazeči z hlediska svých
znalostí, dovedností a motivace vhodnější pro plnění určité úlohy. Technicky se pak má
provést srovnání znalostí, dovedností, postojů a motivace vybíraných subjektů s požadavky
nezbytnými pro plnění konkrétních úkolů v rámci dané pozice.
Dobrá náborová činnost je prvním kritériem výběru vhodného personálu, kterým se mohou
stát jedině motivovaní jedinci splňující požadavky na konkrétní pozici.
Pokud jde o definici požadavků náboru, domníváme se, že by se měly zaměřovat
na následující skutečnosti:
1) Pracovní místo, které má být obsazeno. Konkrétně – podle komplexnosti – jeho pozice
v rámci hierarchie společnosti, počet míst, kterých se může dotýkat (jedinečné mohou být
např. manažérské pozice); proto bude nezbytné definovat postupy a výběrová kritéria budou
zcela odlišná; navíc by se měla výběrová kritéria a kompetenční požadavky definovat
v naprostém souladu s pracovní náplní daného pracovního místa, které má být obsazeno.
2) Stav na trhu práce (externí nebo interní ve vztahu k veřejné správě). Daná proměnná
ovlivňuje původ a počet uchazečů.
3) Dostupnost podpůrných struktur výběrové funkce. Každá entita má v zásadě svou
„náborovou kancelář“, ne vždy je však konkrétně odborně vybavena, aby mohla výběrovou
činnost vůbec provádět.
4) Jaká jsou legislativní nebo odborářská omezení. Konkrétně zde mohou při výběrovém
rozhodování často větší roli sehrávat legislativní hlediska a/nebo tlak odborových svazů.
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Pokud jde o náborový proces, je sice nutno konstatovat, že dobrá náborová činnost je již
první zárukou správného výběru vhodných uchazečů o práci ve veřejné správě, nicméně
místo mohou získat pouze lidé, kteří jsou přesvědčeni, že mají motivaci a splňují požadavky
nezbytné pro dané místo. Tento fakt by se měl výrazně odrazit v použitých metodách
a nástrojích.
Stejně jako při výběru personálu je nutné ověřovat znalosti, dovednosti a přístup konkrétních
uchazečů o klíčové pozice v rámci organizace.
Z tohoto hlediska musí výběrové aktivity logicky začít u definování profilu ideálního uchazeče
o specifické pracovní místo. Výrazným a nezbytným aspektem každé výběrové činnosti musí
být popis profesního profilu nebo spíše profil dovedností nezbytných pro obsazení dané
pozice (klíčové vlastnosti požadované a nezbytné pro splnění jasně stanovené úlohy).
Základem musí být zjistit znalosti a schopnost učit se, schopnost plnit úkoly a správné
chování v práci. Z toho pak musí vyplynout kvality a náležitosti popisu profilu.
Bylo by užitečné všimnout si a zvážit, zda je pojem flexibility a povinností v souladu
s konkrétní „nabídkou pracovního místa“ danou v rámci náborového procesu veřejné správy.
Často se totiž od jednotlivých pracovníků požaduje soubor specifických povinností
a odpovědností. Je též třeba uvědomit si, že práce a technologie musejí být stále více
v těsném spojení v důsledku rozvoje veřejné správy; modely se tedy musejí zdokonalovat tak,
aby nebyly zastaralé nebo aby nezůstávaly neaktualizované.
Tak se nejen rozšiřují možnosti a balík dovedností jedince, ale také potřeba definovat úkoly
flexibilněji a uplatňovat sofistikovanější technologie.
Zvyšuje se nejen důležitost dalšího vzdělávání a školení/zácviku na pracovišti, ale i důležitost
koncového uživatele (tzn. občana, jak je patrné z výsledků jednotlivých národních zpráv
a obšírných výzkumů prováděných v jednotlivých zemích), což se odráží v zavádění standardů.
Takže další otázkou z hlediska kompetence a náborového procesu musí být kvalitativní úroveň
a efektivita poskytovaných služeb.
Posledním aspektem problematiky by mohl být průběh operací v metodice práce ve
skupinách nebo v týmech. Je to aspekt spojovaný často pouze s činností společností veřejné
správy; důležité však bude definovat také mnohočetný balíček pro náborový proces. Navíc se
neustálému a progresivnímu vývoji podrobuje také transformace povahy práce a její
organizace, nebo by tomu alespoň tak mělo být. Jedním z příkladů mohou být zkušenosti
italského partnera „City of Gazoldo degli Ippoliti“ z partnerské spolupráce na projektu
"District to Zero Bureaucracy"/“Okres usilující o nulovou byrokracii“. Nezabývá se sice přímo
náborem, ale snaží se o poskytnutí důležitého signálu ze spolupráce v oblasti řízení
a zdokonalování práce díky použití technologií a elektroniky u jediného balíku práce v rámci
Projekt realizován za podpory Programu celoživotního učení Evropské unie
str. 25

COMPARATIVE REPORT ON
FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT

systému celé obce. Jestliže se na jedné straně zvyšuje kvalita služeb, pak by se na druhé
straně při náborovém začlenění nového zaměstnance měl zvětšit také balík dovedností
požadovaný od potenciálního nového pracovníka.
Vrátíme-li se ještě k dovednostem vybírané osoby, musíme se podívat na konečný metodický
výsledek a utřídit ho do následujícího balíčku:
Znalosti,
Zkušenosti,
Postoj k pracovišti,
Specifické požadované dovednosti,
Motivace k práci,
Osobní postoje (charakter, osobnostní vlastnosti atd.),
Vnímání vlastní užitečnosti pro navrhovanou práci.
Jak jsme již zmiňovali v předchozí části, nabízely národní zprávy pro výběr uchazečů
nejrozličnější přístupy, což nám dává možnost vyvodit některé společné aspekty a efektivitu.
Obecně máme k dispozici hodnotící nástroje jako testy, pohovory, praktické zkoušky nebo
písemné zkoušky. Východiskem je téměř vždy předkládaná žádost o práci, která má různý
rozsah, nicméně téměř vždy se co do úrovně blíží základnímu životopisu (CV).
Je nezbytné určit některá základní kritéria a na jejich základě pak provést výběr, identifikovat
pro budoucnost vhodné ukazatele (tzn. typy chování, které se mají sledovat a hodnotit, neboť
se podle nich dá předvídat chování budoucí) a vypracovat návod, jak postupovat při
pohovoru (takže teoretický postup jako podklad pro posloupnost kladených otázek a průběh
realizace); správně určit vybírající pracovníky; monitorovat a ověřovat techniku pracovních
schůzek, na jejichž základě se výběr provádí.
Dalším prvkem, který má odhalit potenciální zkreslující elementy výběrového procesu, je
zvláště pohovor, ovšem nejen on. Tyto elementy je nutno analyzovat a upravit tak, aby
vyhovovaly nebo aby byla jasná alespoň jejich skutečná existence a důležitost v procesu.
Během projektu je dobré jejich úlohu přehodnocovat.
Máme-li uvést některé zkreslující prvky detekované specifickými studiemi, pak to budou asi
následující:
"Prvotní informace": pro celkové hodnocení jsou klíčové první získané informace;
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"Nejnovější informace": klíčové jsou nejnověji získané informace;
"Důležitost": hodnocení a paměť osoby jsou vymezovány informacemi, které jsou
nejdůležitější pro pozorovatele;
“Dostupnost”: to, co je nejrychleji k dispozici (např. vzhled osoby, její chování …) to, co
osobu odlišuje od ostatních (osobitost atd.), to co ovlivňuje naše hodnocení;
"Haló efekt": jedinečný faktor ovlivňující celkový názor;
Přítomnost stereotypů: vlastnosti stereotypů (pohlaví, věk, vzdělání, země původu
atd.);
Vyhoření: únava vyvolaná velkým počtem prováděných výběrů;
Nálada vybírající osoby: pochopení a hodnocení jedince je ovlivňováno psychosomatickým stavem pozorovatele.
Posledním aspektem je posouzení výběrového procesu a vlastně ověření, zda je výběrová
činnost dobrá a je podrobena pečlivému hodnocení, abychom usilovali o neustále zlepšování
výkonu a identifikovali ho. Pokud jde o činnosti v oblasti výběru ve veřejné správě,
rozeznáváme tři typy ukazatelů:
Ukazatele nákladů (přímé náklady a dopad na konkrétní obec);
Ukazatele délky řízení (hledání užitečného srovnání a snaha o zlepšení procesu
a optimalizaci poměru nákladů a přínosů);
Ukazatele efektivity výběru (hodnocení kvality předpokladů po uplynutí určité doby).

Na závěr stručně několik úvah o třetím aspektu, který se bude testovat: Plán rozvoje
a hodnocení personálního rozvoje.
Z metodického hlediska je užitečné zaměřit naši pozornost na následující fáze práce
a zkoumání:
ANALÝZA PRACOVNÍHO MÍSTA: Identifikace oblastí zkoumaného města, v nichž
jedinec působí; vyhodnocení výkonu;
Komentáře - měly by poskytnout spravedlivé a objektivní měřítko a zabránit
potenciálnímu nedorozumění nebo zkreslení;
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Pro zvýšení validity hodnocení a jeho hodnoty by se měření mělo provádět
srovnatelnými kritérii, abychom identifikovali jejich přínos;
Rozvoj - jde o fázi, která se zabývá budoucím zlepšováním výkonu, kde činnosti
vyžadují koučink.

Při hodnocení výkonnosti, datové úrovně standardní hodnoty, bychom měli zohledňovat
fakta získaná z interních studií z univerzitního prostředí.
VÝSLEDKY: Výsledky jsou derivovány ze srovnání vytčených a dosažených cílů. „Cíle“ mohou
být ekonomické, objemové, kvalitativní nebo termínové a doporučuje se provést vážení
v rámci jednoho nastavení, aby se čas mohl investovat do těch nejdůležitějších
a nejnaléhavějších.
Cíle hodnocení musejí mít konkrétní charakteristiky: neměly by rozhodně být nejasné (vágní)
a špatně definované, musejí spadat do oblasti odpovědnosti daného pracovníka, musejí být
sdělovány přímo daným pracovníkem a nakonec - musí se dát za určité období změřit.
CHOVÁNÍ: Chování vlastně představuje modus operandi dosahování vytčených cílů. Je
nezbytné sledovat takové chování, které souvisí s dotčenou činností. Takové typy chování
nejsou ovšem charakterizovány osobnostními znaky, ale technickými činnostmi či mentálními
(např. kapacita syntézy a analýzy) a sociálními dovednostmi (vůdčí schopnosti), které pak
mohou někdy mít ještě další úlohu.
I v tomto případě se musíme zabývat aspekty potencionálního zkreslení: tendenčnost
a objektivita těch, kterým chybí vyrovnanost člověka obávajícího se, že bude hodnocením
poškozen nebo že někoho sám poškodí, jiné způsoby případného kreslení hodnocení (např.
haló efekt, standardizace hodnocení na středové úrovni, obtížnost "kárných" opatření,
ovlivnění úsudku úkolem, ovlivnění předchozími úsudky atd.).
V mnoha případech jsou k dispozici prvky, které si lze vypůjčit od soukromých entit a které
obecně věnují mnohem větší pozornost hodnocení. Prvky tohoto druhu, které jsou součástí
modelů národních zpráv, by měly napomáhat optimalizaci informací a vytvářet účinný prvek
syntézy, zvláště pokud se aplikují u nového pracovníka přijatého obcí, který ovšem musí
v mnoha případech nejprve překonat zkušební období se vším, co potom následuje, a to jak
z pracovního hlediska, tak z hlediska psychologického.
Obecně by se měly tyto závěry uplatňovat při nabízení hojného počtu prvních pracovních
míst a v rámci partnerství by se zde mělo usilovat o využití modelu Najít toho nejlepšího. Ale
nejen to, získáváme tak i náhled na vyvíjené modelové řešení. Jde o nápady a metodiky, které
Projekt realizován za podpory Programu celoživotního učení Evropské unie
str. 28

COMPARATIVE REPORT ON
FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT

mohou také přispět k posílení partnerství a k těsně spolupráci mezi šesti partnerskými
zeměmi. Nápady i metodiky vznikly při aplikaci a ti, kdo znají všechny podmínky, mohou
přikročit k další prováděcí fázi. Nechybí ani problematické otázky, informace a podněty.
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BIBLIOGRAFIE / WEBOVÁ MÍSTA
“Najít toho nejlepšího –
Nábor ve veřejné správě založený na kompetenci ”
526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP

VÝSTUP č. D.2.1
(NÁRODNÍ ZPRÁVA)
Vedoucí partner - Polsko: Orange Hill, Krakov
Rakousko: ibis acam Bildungs GmbH, Vídeň
Česká republika: INSTITUT INPRO, a.s., Praha
Řecko: European Institute of local development, Thessaloniki
Itálie: Municipalities of Gazoldo degli Ippoliti, Mantua
Španělsko: Granaforma S.L., Granada

WEBOVÉ STRÁNKY INSTITUCÍ
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_en.php

BIBLIOGRAFIE A NÁRODNÍ INTERNETOVÉ ODKAZY
Rakousko
Bundesrechnungshof (Federální dvůr auditorů): Einkommensbericht 2012 (Income
Report 2012)
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Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst
(Federal Chancellery of Austria, Federal Ministry for Women and Public Service):
Mitarbeiterbefragung des Bundes 2011 (Employee Survey of the Federation 2011)
http://oeffentlicher-dienst.intra.gv.at/team_PE/MAB2011.htm)
Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst
(Federal Chancellery of Austria, Federal Ministry for Women and Public Service):
Verwaltung in Österreich (Administration in Austria), 2011
Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst
(Federal Chancellery of Austria, Federal Ministry for Women and Public Service): Das
Personal des Bundes 2012 (The personnel of the Federation 2012)
Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst
(Federal Chancellery of Austria, Federal Ministry for Women and Public Service):
Beiratsbericht (Report of the Advisory Council) - Perspektiven des öffentlichen Dienstes
– 7 Thesen - 50 Empfehlungen (Perspectives of the Public Service – 7 theses – 50
recommendations), 2011
Fallend,Franz/Mühlböck,Armin/Wolfgruber, Elisabeth: Die österreichische Gemeinde
(The Austrian municipality), in: Forum Politische Bildung (Hg): Regionalismus,
Föderalismus, Supranationalismus, Wien/Innsbruck 2001, pp. 45-61
Magistratsdirektion Vienna (Chief Executive Office of the City of VIenna): The
organisation of the Vienna City Administration (without year of publication)
Mayer, Horst Otto/Walter, Wolfgang: Kundenzufriedenheit mit einer
Gemeindeverwaltung (customers‘ satisfaction with a municipal administration), in:
ders. (HG), Kundenzufriedenheit – Analyse und Management (Customers‘ satisfaction
– Analysis and Management); FH Vorarlberg, 2009 (University for Applied Sciences
Vorarlberg, 2009)
Niederösterreichische Gemeindebeamtendienstordnung 1976 (Lower Austrian Statute
for Municipal Officials 1976)
Niederösterreichische Gemeindeordnung (Lower Austrian Municipal Code)
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Niederösterreichisches Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz
Contractual Employment Law) 44

(Lower

Austrian

Österreichischer Gemeindebund (Austrian Association of Municipalities): Zahlen und
Fakten: (Figures and Facts), viz www.gemeindebund.at/content.php?m=2&sm=5
Scherrer, Herbert: Bürgerzufriedenheit in Thalgau (Customers‘ satisfaction in
Thalgau); FH Oberösterreich, (University for Applied Sciences Upper Austria), 2010
Verfassung der Bundeshauptstadt Vienna (Wiener Stadtverfassung) – Vienna City
Statute
Wimmer, Norbert: Reform of Public Administration in Austria, in: HRVATSKA JAVNA
UPRAVA, god.7 (2007); pp. 635-657
Česká Republika
Portál veřejné správy České republiky:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/
Ústava České republiky:
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích:
http://www.zakonycr.cz/seznamy/1282000Sb.html
Zákon č. 129/2000 Sb. o regionech:
http://www.zakonycr.cz/seznamy/1292000Sb.html
Demografická příručka 2011 – Údaje z Českého statistického úřadu shromážděné při
sčítání lidu 2011 (obyvatelstvo, domy a byty):
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/4032-12
Seznam obcí České republiky, Český statistický úřad:
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/010028D080/$File/13810901.pdf
Organizační struktura obce - Mníšek pod Brdy:
http://www.mnisek.cz/obcan/samosprava-mesta/organizace-mesta/
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Uplatnění inteligentní správní strategie v období let 2007-2015, Česká vláda:
http://www.addmecop.eu/home/czech-republic/knihovna/legislativa/strategie.pdf
Portál projektu “CzechPOINT”: http://www.czechpoint.cz
Portál projektu “Datové schránky” : http://www.datoveschranky.info/
Portál projektu “eGONcentrum.cz”: http:/ www.egoncentrum.cz
Studie národní integrity, 2011, Transparency International CR
http://www.transparency.cz/doc/TIC_Studie_narodni_integrity_www.pdf
Řecko
www.asep.gr
www.ypes.gr
www.e-patras.gr
www.sografoubloging.wordpress.com
www.eklogiko.gr
www.84.205.251.116/.../eCPortal, Journal of Ministry of Internal Affairs,
www.mof.gov.cy/.../labour.33main.gr)
http://www.iraklio.gr
peramatozoaki.wordpress.com
http://www.docman.gr
http://www.asep.gr
www.eetaa.gr/nomothesia
http://www.epirus.gov.gr
www.e-theseis.gr,
anakoinvseis.html, www.ypes.gr, www.e-typos.com

www.edu.klimaka.gr/asep-

www.dikaiologitika.gr
http://www.asep.gr
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www.eetaa.gr/nomothesia
http://www.epirus.gov.gr www.e-theseis.gr
www.edu.klimaka.gr/asep-anakoinvseis.html
www.ypes.gr
www.e-typos.com
www.corfu2day.com
www.et.gr
www.rotise.gr
www.gspa.gr
http://ergon.sharpewords.gr
www.kepea.gr,anglicky: http://www.eige.europa.eu

Itálie
Costituzione della Repubblica Italiana, 1946
Centro Documentazione e studi Anci-Ifel, "GLI AMMINISTRATORI COMUNALI TRA
GESTIONE DEL TERRITORIO E IMPEGNO POLITICO". I^ QUADERNO DI ANALISI DELLA
COLLANA “I COMUNI”, 2013
Testo Unico degli Enti Locali, agg. 10/05/2012, Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, 28/03/2012
Legge 68/1999, ”Legge sul collocamento mirato”
LEGGE 165/2011 (e successive modifiche): "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Supplemento Ordinario n. 112 - (Rettifica G.U. n.
241 del 16 ottobre 2001)
”ll lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”, Gruppo Editoriale Simone,
2012
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”Rapporto Innovazione nell'Italia delle Regioni 2012”, CISIS, Centro Interregionale per
i Servizi Informatici, Geografici e Statistici”, 2013
”Dalla spending review al ritorno del Principe. La pubblica amministrazione come
presidio di democrazia”, Rapporto Eurispes e Uil Pubblica Amministrazione, 2012
”Distretto a Burocrazia Zero per imprese e cittadini”, Comune di Gazoldo degli Ippoliti
e altri 21 Comuni, 2011/2013
“La selezione del personale”, a cura di Riccardo Giovannetti, Forum P.A., Lavoro P.A.
“La valutazione del personale nel processo di modernizzazione della pubblica
amministrazione” tesi di Alessandra Tomassi (e prof. Gabriele Gabrielli), LUISS, Milano
www.centrodocumentazionecomuni.it
www.anci.it
www.formez.it
www.wikipedia.it
portal.forumpa.it
www.governo.it
www.qualitapa.gov.it
www.agenda-digitale.it
www.regione.lombardia.it
www.comune.gazoldo.mn.it

Polsko
Badora

Barbara,

Obywatel
w
urzędzie,
Warszawa
2012,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2012/K_134_12.PDF, dostęp 15.05.2013

CBOS,

Boguszewski

CBOS,

Rafał,

Urzędowa rzeczywistość, Warszawa 2012,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2012/K_146_12.PDF, dostęp 15.05.2013

Boguszewski Rafał, O urzędach i urzędnikach w Polsce, Warszawa 2007, CBOS,
http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL /2007/K_150_07.PDF, dostęp 15.05.2013
Czapiński Janusz, Urzędnik państwowy w oczach obywatela, 1999, Pracownia Badań
Społecznych, www.biurarachunkowe.net.pl/images/.../48.doc,, dostęp 15.05.2013
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Derczyński

Włodzimierz,
O
uczciwości
i
rzetelności
zawodowej,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2006/K_037_06.PDF, dostęp 15.05.2013
Goc
Anna,
Przystanek
magistrat.
Młodzi
przychodzą
i
odchodzą,
http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/przystanek-magistrat-mlodziprzychodzaodchodza,12964,0.html, dostęp 15.05.2013
Kędziora Karolina, Smiszek Krzysztof, Zima Monika, Równe traktowanie
w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, 2009, Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego,
http://www.ptpa.org.pl/public/files/raport%20pdf.pdf,
dostęp 15.05.2013
Kowalczuk Katarzyna, Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce, Warszawa
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_063_10.PDF,
dostęp
2010,
CBOS,
15.05.2013
Mazur Stanisław (red)., Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów
terytorialnych,
Kraków
2004,
MSAP,
MSWiA,
http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_ri.pdf, dostęp 15.05.2013
Patologia
w
zatrudnieniu:
Urzędnik
bez
konkursu
i
bez
pracy,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/pracakariera/artykuly/663456,patologia_w_zatrudnia
niu_urzednik_bez_konkursu_i_bez_pracy.htm, dostęp 15.05.2013
Praca w urzędach czeka, ale tylko na nielicznych. Od 2 lat gminy nie zwiększają
zatrudnienia,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/pracaikariera/artykuly/676373,praca_w_urzedach_cz
eka_ale_tylko_na_nielicznych_od_2_lat_gminy_nie_zwiekszaja_zatrudnienia.html, 2,
dostęp 15.05.2013
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa 2013, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/03/PZIPkonsultacje-spoleczne.pdf, dostęp 15.05.2013
Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r.,
Warszawa 2012, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/12/PBS_MAC_Cyfryzacja_full_PL-2012.pdf, dostęp 15.05.2013
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych, Dz.U. 2009 nr 50 poz. 398 z późn. zm.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1501
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną, Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872
Ustawie o służbie cywilnej z dnia 17 lutego 2005 Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 z późn.
zm.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21,
Ustawy o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 z późn.
zm,
Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Dz.U. 2008 nr
223 poz. 1458 z późn. zm.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym, Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95
z późn. zm.
Zarządzenie nr 773/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dn.21 kwietnia 2008 roku,
http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_773_08.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagshipinitiatives/index_pl.htm,,dostęp 15.05.2013
https://mac.gov.pl, dostęp 15.05.2013

http://www.administracja.mac.gov.pl/portal/adm/683/6374/Systemowe_wsparcie_pr
ocesow_zarzadzania_w_ JST.html, dostęp 15.05.2013
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/urzad/sprawy/sprawy_do_zalatwienia/nabo
r_na_stanowiska_urzednicze, dostęp 15.05.2013
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_i_wynagrodzenia_2012.p
df, dostęp 15.05.2013
http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm, dostęp 15.05.2013
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http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UW/podmiotowe/
Administracja/Programy/Program+Rozwoju+Instytucjonalnego.htm),
dostęp 15.05.2013
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=492&MODE=nab
&ACT=start, dostęp 15.05.2013
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/03/PZIP-konsultacje-spoleczne.pdf,
dostęp 15.05.2013

Španělsko
Council Directive 92/50/EEC of 18 June, regulating public service contract
Law on public sector contracts
"Public employment in Spain. Features and figures. "Published by: Ministry of the
Presidency. Technical General Secretariat. 2010.
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PARTNEŘI PROJEKTU

Vedoucí partner
(Polsko: Orange Hill Krakov)

Partner
(Rakousko: ibis acam Bildungs GmbH Wien)

Partner
(Česká republika: INSTITUT INPRO, a.s. Praha)
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Partner
(Řecko: Evropský institut pro místní rozvoj Thessaloniki)

Partner

(Itálie: Municipalities of Gazoldo degli Ippoliti, Mantua)

Partner
(Španělsko: Granaforma S.L. Granada)

Projekt realizován za podpory Programu celoživotního učení Evropské unie
str. 40

