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ÚVOD
Předkládaný materiál naplňuje úkol sekce pro státní službu zpracovat Vzor struktury
strategie rozvoje služebního úřadu, který má napomoci služebním úřadům nastavit systém
pro strategické řízení a zpracovat strategii rozvoje úřadu a tím naplnit Kritérium zlepšování 1
Strategie rozvoje služebního úřadu tak, jak je popsáno v Metodickém pokynu pro řízení
kvality ve služebních úřadech schváleném vládou usnesením č. 214 dne 4. dubna 2018.
Úkolem služebních úřadů v rámci daného Kritéria zlepšování 1 je nastavit systém
pro strategické řízení ve služebních úřadech v oblasti vlastního rozvoje a růstu a v návaznosti
na takto nastavený systém analyzovat současný stav služebního úřadu v oblasti jeho řízení
a fungování (viz Krok 1 uvedený v tomto materiálu). Tyto prvotní úkoly by měly předcházet
samotnému zpracování strategie rozvoje služebního úřadu (viz Krok 2 uvedený v tomto
materiálu). V rámci Kroku 3 tohoto materiálu je uveden návrh či vzor implementačního plánu
stanovené strategie.
V rámci zpracování strategie rozvoje služebního úřadu je na zvážení vedení úřadu, zda úřad
zpracuje novou strategii rozvoje služebního úřadu, nebo aktualizuje stávající strategii, nebo
do existující agendové či oborové strategie doplní část zabývající se rozvojem řízení
a fungování úřadu. Zároveň by vedení úřadu, v souladu s dosavadními zvyklostmi, mělo
rozhodnout, zda bude zpracována strategie rozvoje samostatného služebního úřadu, nebo na
úrovni nadřízeného úřadu a jim podřízených úřadů. Na toto rozhodnutí musí reagovat rovněž
způsob a rozsah zpracování analýzy současného stavu.
Předkládaný materiál obsahuje možnou strukturu strategie rozvoje úřadu vycházející
z obecných zásad pro strategické řízení. Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních
úřadech umožňuje nahradit formu strategie zpracováním zjednodušeného plánu strategického
rozvoje. Obě tyto formy výstupu strategické práce by měly reagovat na výstupy analýzy
současného stavu ve všech aspektech jeho řízení a fungování.
Cílem předkládaného materiálu není předepsat služebním úřadům povinnou šablonu
pro zpracování interní strategie rozvoje, ale poskytnout možný rámec a způsob, jak realizovat
výše uvedený úkol vyplývající z usnesení vlády.
Součástí materiálu je příloha obsahující příklady strategických cílů.
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KROK 1: ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU SLUŽEBNÍHO ÚŘADU
VE VŠECH ASPEKTECH JEHO ŘÍZENÍ A FUNGOVÁNÍ
Cílem zpracování analýzy je získat informace o aktuálním stavu chodu a fungování služebního
úřadu a souhrnně je zpracovat jako výchozí podklad pro strategii rozvoje služebního úřadu.
Součástí analýzy je přezkum míry naplňování a realizace právního rámce státní služby
stanoveného zákonem o státní službě a prováděcími právními a služebními předpisy.
Předmětem tohoto přezkumu může být také vyhodnocení rozsahu požadovaných
a skutečných kapacit nutných pro zajištění chodu služebního úřadu a rovněž pro výkon
procesů státní služby. Je na zvážení služebního orgánu, zda k tomuto přezkumu využije
výhody zpracování map jednotlivých procesů týkajících se fungování služebního úřadu
a zajištění státní služby v něm, nebo zda zvolí jinou formu.
Definovaný a požadovaný obsah vstupní analýzy pro zpracování strategie v Metodickém
pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech je pojat víceméně obšírněji a dává tak prostor
pro zadání ke zpracování analýzy dle reálných potřeb a požadavků daného služebního úřadu.
Jako příklad pro provedení strategických analýz jsou uvedeny některé druhy metod, které jsou
aplikovatelné v prostředí služebních úřadů. Jedna z metod, která je používána při strategickém
plánování a obecněji při přípravě rozhodnutí, je analýza SWOT.
SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních
a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru.
Nejčastěji je analýza SWOT používána jako situační analýza v rámci strategického řízení.
Analýza SWOT hodnotí vnitřní a vnější faktory. Vnitřní faktory zahrnují hodnocení silných
stránek (Strengths) a slabých stránek (Weaknesses), kde jsou nejčastějšími vstupy finanční
analýzaa analýza zdrojů. Vnější faktory zahrnují hodnocení příležitostí (Opportunities)
a hrozeb (Threats), které souvisí s okolním prostředím organizace a jeho působením na ni.
Podstatou analýzy SWOT je tedy identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace
a klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Vzhledem k tomu, že analýza SWOT je velmi
univerzální a jednou z nejpoužívanějších analytických technik, je její využití v praxi velmi
široké. Je možné ji použít pro organizaci jako celek nebo pro jednotlivé oblasti. Je také širší
součástí řízení rizik, neboť postihuje klíčové zdroje rizik (hrozby), pomáhá si je uvědomit
a případně nastavit protiopatření.
Další vhodnou metodou je datová (kvantitativní) analýza. Sehrává významnou úlohu při tvorbě
všech zásadních rozhodnutí. Měla by zahrnovat časovou řadu dat (pro vyhodnocení trendů je
doporučováno sledování zvolených dat nejméně 3 roky) a porovnání (například
prostřednictvím benchmarkingu) se srovnatelnými institucemi. Data jsou obvykle soustředěna
do tabulek a grafů a ty by měly být popsány a vyhodnoceny. Jako zdroje dat jsou využívána
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interní data nebo veřejně přístupné databáze. V některých případech bývá součástí datové
analýzy ještě analýza finanční (fakticky jde o datovou analýzu ve finanční oblasti).
Metoda kvalitativní analýzy je vhodná v případě, kdy se kvalitativní výzkum zaměřuje na to,
jak jednotlivci či skupiny lidí chápou či vnímají dané téma, např. šetření spokojenosti, vnímání
kvality (kvalitativních znaků) procesu, hodnotící pohovory. Neopírá se tedy o datovou analýzu,
ale o názorové portfolio dotázaných respondentů. Používané metody jsou dotazníková šetření,
zjišťování spokojenosti, názoru, očekávání, strukturované rozhovory, hodnotící rozhovory
(např. k hodnocení pracovního výkonu), ohniskové skupiny atd.
Obě metody, tedy jak kvantitativní analýzu, tak kvalitativní analýzu, zahrnují analytické nástroje
řízení kvality, například model CAF (dále viz Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních
úřadech). Model CAF ve výsledkových kritériích, upravených pro veřejnou správu, sleduje
a nutí organizaci vyhodnocovat jak trendy tvrdých dat, tak na základě dotazníků spokojenosti
či vnímání určitých kvalitativních znaků vyhodnocovat tzv. měkká data získaná z těchto
průzkumů a šetření.
Další analytickou technikou je analýza PESTLE sloužící ke strategické analýze okolního
prostředí organizace. PESTLE je akronym počátečních písmen různých typů vnějších faktorů:
politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické. Podstatou analýzy
PESTLE je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější jevy, události, rizika
a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat služební úřad. Metoda PESTLE je součástí
metod používaných v oblasti analýzy dopadů. Je možno ji také využít jako vstup analýzy
vnějšího prostředí do analýzy SWOT.
Analýza aktérů (neboli analýza cílových skupin) slouží k vymezení očekávání (potřeb,
požadavků atd.) jednotlivých aktérů, skupin a dalších zainteresovaných osob a také k návrhu
opatření. Jde o skupiny, které mohou kladně nebo záporně ovlivnit úspěch dané organizace.
Jedná se například o případ, kdy součástí strategie je změna struktury úřadu. V praxi to
znamená, že nejprve dojde k vymezení jednotlivých cílových (zájmových) skupin, u kterých se
následně stanoví požadavky potřeb a očekávání. Klíčové je zjistit očekávání každé skupiny.
Provedením analýzy je možné včas navrhnout vůči jednotlivým aktérům adekvátní opatření
a zvolit správnou komunikační strategii.
Výše uvedené analýzy představují teoretický základ pro rozhodnutí o způsobu zpracování
vstupní analýzy. Její vyhodnocení by mělo být podkladem pro zpracování strategie rozvoje
služebního úřadu, případně pro aktualizaci stávající strategie (v případě, že již existuje)
v souladu s požadavky Metodického pokynu.
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KROK 2: ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEBNÍHO ÚŘADU
Strategie rozvoje služebního úřadu v pojetí Metodického pokynu pro řízení kvality
ve služebních úřadech je zaměřena na vnitřní chod a fungování služebního úřadu,
na vytvoření příznivých podmínek pro naplňování poslání, vize a cílů služebního úřadu.
Zásadní pro strategické řízení v obecném pojetí je definice cílů – určení směřování –
služebního úřadu a stanovení způsobu jejich dosažení. V praxi to znamená stanovení
či prověření již stanoveného poslání a od něj se odvíjí přesné vymezení nebo přezkoumání již
vymezené vize jakožto představy žádoucího budoucího cílového stavu. Vzhledem k tomu,
že vize je v naprosté většině případů spojena s odborným / agendovým směřováním
služebního úřadu, je na zvážení služebního úřadu, zda při zpracování interní strategie rozvoje
bude formulovat rovněž „interní“ poslání a vizi, jejichž cílem bude zejména deklarovat budoucí
záměry a rozvoj vůči stávajícím zaměstnancům úřadu či zaměstnancům budoucím.
Pro účely stanovení strategie rozvoje služebního úřadu je dále vhodné kromě formulace
či přezkumu poslání a vize identifikovat na úrovni globálního cíle potřebu rozvíjet vnitřní
prostředí a fungování. Tento globální cíl je dále rozpracován do úrovní strategických
a specifických/operativních cílů - poslední jmenované již nesou vlastnosti SMART(ER) cílů,
které korespondují s časovou působností vize a návrhy postupů k jejich dosažení. Ty mohou
být také dále vrstveny do podoby aktivit či úkolů. Platí však pravidlo, že nižší cíle vždy musí
naplňovat cíle vyšší.
Níže uvedený Vzor struktury strategie rozvoje služebního úřadu je „pouze“ možným vzorem,
inspirací, nástrojem, jak je možné uvažovat při plánování zlepšování vnitřního chodu
a prostředí úřadu.
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Vzor struktury strategie rozvoje služebního úřadu
Úvod

Východiska

Strategická část

Základní informace o strategii (její název, zaměření, doba vzniku
apod.)
Účel strategie (čeho by měla její realizace dosáhnout)
Cílová skupina (komu je určena) a jiné zainteresované skupiny
Vazba na jiné relevantní strategické dokumenty (např. agendové /
oborové strategie)
Základní používané pojmy
Ve vazbě na zpracovanou analýzu a její závěry:
Definice řešeného problému
Prostředí a očekávaný budoucí vývoj, revize stávajících opatření
Vývoj při tzv. nulové variantě
Hierarchie cílů
Globální cíl
Strategické cíle
Specifické/operativní cíle
Časový rámec realizace
Implementační struktura a systém řízení implementace strategie –
řídící struktura (role, odpovědnosti a pravomoci)
Zdroje financování
Řízení komunikace* – sestavení komunikačního plánu vzhledem
k množství zapojených aktérů (nástroje a kanály, časový plán)
Řízení změn* – nastavení způsobu identifikace potřeby, projednání
a schválení navrhovaných změn
Hodnocení a aktualizace strategie* – nastavení systému
monitorování naplňování cílů a systému aktualizace strategie
V strategie úřadu může v sobě zahrnovat následující oblasti:
řízení kvality, např. jednotlivé požadavky plynoucí ze zavádění
řízení kvality podle Metodického pokynu pro řízení kvality
ve služebních úřadech
řízení lidských zdrojů (v návaznosti na kritérium zlepšování 7 – 9)
finanční řízení
řízení investic
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řízení majetku
řízení IT a technického rozvoje (vč. elektronizace vybraných
procesů úřadu)
poskytování služeb
marketing a PR (v návaznosti na kritérium zlepšování 5 Systém
komunikace ve služebním úřadu)
zvyšování výkonnosti
řízení partnerství (v návaznosti na kritérium zlepšování 10 Systém
partnerství v rámci státní služby nebo v oblasti odborných agend /
oborů působnosti služebních úřadů)
Popis cílů
v jednotlivých
strategických
oblastech

Název a popis specifického/operativního cíle, dopady jeho
naplnění
Přehled a popis aktivit/úkolů
Výsledky a výstupy realizace jednotlivých aktivit/úkolů, indikátory

Přílohy

Výstupy a podkladové dokumenty vytvořené v průběhu tvorby
strategie

* Popis procesů může být obsažen v jiném dokumentu či interním předpisu služebního úřadu.

-8–
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

Strategii rozvoje služebního úřadu je možné zpracovat také formou tzv. plánu strategického
rozvoje. Jedná se o zjednodušený dokument/deklaraci stanovující základní teze strategického
rozvoje daného služebního úřadu a zejména obsahující strukturovaný výčet strategických cílů
a jejich základních charakteristik.

Vzor struktury plánu strategického rozvoje
Úvod

Základní informace o dokumentu
Cílová skupina – komu je plán určen

Východiska

Shrnutí současného stavu ve vazbě na zpracovanou analýzu a její
závěry

Strategická část

Přehled jednotlivých strategických a v návaznosti na ně
specifických/operativních cílů
Harmonogram plnění plánu
Rozpočet nutný pro realizaci cílů

Závěr

Doložka o schválení plánu
Doložka o době platnosti plánu

Nastavený systém pro strategické řízení ve služebním úřadu v souladu s požadavky Kritéria
zlepšování 1 Strategie rozvoje služebního úřadu pak garantuje úplnost procesu strategického
řízení.
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KROK 3: IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEBNÍHO ÚŘADU
Strategii rozvoje služebního úřadu je žádoucí rozpracovat do dílčích implementačních
(akčních) plánů realizace ve strategii definovaných strategických a specifických/operativních
cílů až do patřičné úrovně jednotlivých aktivit a úkolů s již velmi detailními charakteristikami.
Cílem je stanovit hierarchickou strukturu aktivit a úkolů k naplnění daného cíle, především
harmonogram, odpovědnosti a gesce, rozpočet, indikátory a postupy řízení.

Vzor implementačního plánu
Globální /
Strategický cíl

Uvedení globálního cíle
Uvedení a případně označení strategického cíle

Vazba na
specifický /
operativní cíl

Odkaz na specifický/operativní cíl, je-li stanoven

Název aktivity

Název aktivity (nebo aktivit) vedoucí k zajištění cíle

Popis aktivity

Podrobný popis aktivity - jaké kroky budou podniknuty, v čem
budou spočívat, k čemu budou směřovat. V případě více kroků
v rámci jedné aktivity je uveden harmonogram

Stanovení
odpovědnosti za
realizaci aktivity

Kdo bude za splnění aktivity odpovědný

Spolupracující
osoby, subjekty

Osoby nebo subjekty, se kterými bude potřeba danou problematiku
řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného
plánu

Cílová skupina

(pokud není uvedeno ve strategii a je třeba definovat na úrovni
aktivit a dílčích úkolů)
Kdo bude aktivitou dotčen, resp. ovlivněn a bude z ní mít přínos

Časový
harmonogram

Kdy bude aktivita zahájena a ukončena
Nastavení milníků

Rozpočet

Charakteristika výdajů nutných na zajištění aktivity (provozní,
investiční) a odborný odhad jejich výše
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Monitorovací
ukazatele

Definování výstupů dané aktivity a případně jiných ukazatelů,
na základě jejichž vyhodnocení bude průběžně sledován vývoj
realizace aktivity či vyhodnocení splnění aktivity

Řízení rizik
implementace

(pokud není uvedeno ve strategii)
Vytvoření plánu řízení rizik – identifikace, vyhodnocení
významnosti, identifikace opatření, nastavení organizační struktury
a postupů monitorování a kontroly rizik
Určení předpokladů úspěšné implementace
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PŘÍLOHA: PŘÍKLADY STRATEGICKÝCH CÍLŮ
Níže uvedené příklady strategických cílů vycházejí z Metodického pokynu pro zavádění řízení
kvality ve služebních úřadech. Navržené strategické cíle se obsahově shodují s požadovanou
minimální mírou řízení kvality ve služebních úřadech, tedy jednotlivými kritérii zlepšování.
Ta je dále rozpracována do jednotlivých specifických/operativních cílů. Tím posledním
navrženým je „zefektivnění“ zaváděného, které představuje v obsahu kritéria zlepšování jeho
možná další rozšíření. Zastřešujícím, a tedy v hierarchii cílů nadřazeným, cílem je v tomto
pojetí „zavádění řízení kvality do služebního úřadu“.

Strategický cíl č. 1: Zavedení strategického řízení
Nastavení systému pro strategické řízení
Zpracování strategie rozvoje úřadu
Zefektivnění strategického řízení služebního úřadu:
Zmapování cílové skupiny služeb služebního úřadu
Zavedení metody Balanced Scorecard
Vytvoření elektronické podpory strategického řízení služebního úřadu a strategických
cílů a úkolů
Realizace auditu/personálního auditu z hlediska zabezpečení výkonu institutů zákona
o státní službě
Zpracování procesních map a jejich elektronická podpora
Realizace personálního auditu spojeného s identifikací aktuálních kapacit nutných pro
zajištění fungování služebního úřadu
Vytvoření softwarové aplikace na podporu vybraných institutů zákona o státní službě

Strategický cíl č. 2: Zavedení systému měřitelných cílů služebního úřadu
Jasná specifikace cílů služebního úřadu
Určení způsobů monitorování plnění cílů, jejich ověřování a vyhodnocení
Zefektivnění systému měřitelných cílů služebního úřadu:
Vytvoření softwarové podpory k evidenci cílů, jejich průběžnému sledování a plnění
Zavedení některé z dalších metod: Balance Scorecard (BSC), KGI (Key Goal
Indicators) – klíčové cílové ukazatele
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Strategický cíl č. 3: Revize a optimalizace systému odpovědností a pravomocí
Specifikace procesů služebního úřadu, jejich přiřazení k předmětným útvarům a budování
transparentní organizační struktury
Definování konkrétní odpovědnosti a nastavení jim odpovídající rozsah a úroveň
pravomocí
Přezkum počtu a struktury systemizovaných míst s ohledem na poslání a úkoly
služebního úřadu
Zefektivnění / podpora systému odpovědností a pravomocí:
Zpracování vývojových diagramů pro vybrané činnosti / procesy a jejich následné
přezkoumání ve vztahu k optimální a reálné praxi a využití při porovnávání průběhu
obdobných činností / procesů a hledání možného synergického efektu mezi nimi
v rámci konkrétního úřadu i mezi obdobnými úřady
Zpracování matice odpovědností a pravomocí
zpracování kompetenčního modelu
Vytvoření elektronické podpory pro zpracování procesních map
Realizace procesního auditu
Realizace procesní modeling
Realizace školení k řízení procesů

Strategický cíl č. 4: Revize a optimalizace systému interních předpisů
Přezkoumání a aktualizace rozsahu interních předpisů
Stanovení pravidel pro řízení interních předpisů
Definování závazného obsahu interního předpisu
Zefektivnění systému řízení interních předpisů:
Zavedení SW podpory pro prokazatelné seznamování zaměstnanců s interními
předpisy

Strategický cíl č. 5: Revize a optimalizace systému komunikace
Specifikování rozsahu a průběhu komunikace
Definování požadavků na komunikační nástroje / informační systémy
Zefektivnění systému komunikace:
Vytvoření marketingové a / nebo komunikační strategie služebního úřadu
Vytvoření softwarové aplikace na podporu informačních toků v rámci služebního
úřadu
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Strategický cíl č. 6: Zavedení systému řízení změn
Vytvoření vhodného prostředí pro podávání interních podnětů vedoucích
k prokazatelnému zlepšení činností úřadu
Definování postupu pro řízení změn v úřadu
Zefektivnění systému řízení změn:
Zavedení a podpora projektové kanceláře
Realizace školení v oblasti řízení změn, projektového řízení a taktéž školení tzv.
měkkých dovedností podporujících a doplňujících efektivní řízení změny a projektu
(například time management, umění vyjednávat, asertivní chování, prezentační
dovednosti, řešení konfliktních situací)
Vytvoření softwarové podpory řízení změn, inovací, projektů
Vytvoření metodik řízení změn, projektů
Vytvoření útvarů pro experimentální testování politik (policy lab)

Strategický cíl č. 7: Zavedení politiky lidských zdrojů
Zpracování interního předpisu s jasně stanovenými postupy pro řízení lidských zdrojů
Rozvíjení kompetencí zaměstnanců odpovědných za realizaci personálních procesů
Zefektivnění řízení lidských zdrojů:
Vytvoření softwarové podpory pro realizaci vybraných personálních procesů
Zpracování procesních map personálních procesů
Zajištění komplexního vzdělávání vybraných zaměstnanců v oboru služby 78
Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců,
příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

Strategický cíl č. 8: Zavedení adaptačního procesu
Nastavení pravidel a odpovědností v oblasti adaptace
Zajištění rozvoje kompetencí odpovědných zaměstnanců
Zefektivnění adaptačního procesu:
Pilotní ověření adaptačního procesu v úřadu / ve vybraných útvarech úřadu
Realizace vzdělávání vedoucích zaměstnanců v oblasti adaptačního procesu
Realizace vzdělávání personalistů v oblasti adaptačního procesu
Detailní rozpracování mentorování v úřadu (vytvoření sítě mentorů v úřadu, stanovení
pravidel pro mentorování, včetně definování role mentorů v rámci průběhu realizace
adaptačního procesu, realizace vzdělávání mentorů)
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Vytvoření softwarové podpory realizace adaptačního procesu
Definování komplexního procesu on-boardingu
Zpracování plánu vzdělávání daného zaměstnance
Vytvoření znalostních databází a jejich sdílení nejen novým zaměstnancům

Strategický cíl č. 9: Zavedení šetření spokojenosti zaměstnanců
Nastavení pravidel a odpovědností v oblasti šetření
Zajištění kompetencí odpovědných zaměstnanců a jejich rozvoj
Zefektivnění procesu šetření spokojenosti zaměstnanců:
Realizace vzdělávání zaměstnanců odpovědných za přípravu a organizaci šetření
Vytvoření softwarové podpory realizace šetření
Realizace dalších možných a souvisejících aktivit (například mystery shopping, worklife balance audit)
Vytvoření softwarové podpory pro otevřené získávání podnětů ze strany
zaměstnanců pro zlepšení fungování úřadu a zlepšení podmínek pro výkon práce
(obdoba schránky námětů)

Strategický cíl č. 10: Zavedení systému partnerství v rámci státní služby
Aktivní účast na benchmarkingu ve státní službě
Aktivní účast na benchlearningu ve státní službě
Zefektivnění systému partnerství:
Vytvoření softwarové podpory pro realizaci benchmarkingu
Vytvoření softwarové podpory pro realizaci benchlearningu
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K definování obsahu strategických cílů je možné přistoupit také z hlediska užití vybraných
nástrojů, například:

Strategický cíl č. 1: Elektronizace úřadu
Vytvoření softwarové podpory:
vybraných institutů zákona o státní službě
strategického řízení služebního úřadu a strategických cílů a úkolů
evidence cílů, jejich průběžnému sledování a plnění
pro zpracování procesních map
pro prokazatelné seznamování zaměstnanců s interními předpisy
informačních toků v rámci služebního úřadu
řízení změn, inovací, projektů
realizace vybraných personálních procesů - adaptačního procesu, šetření
spokojenosti zaměstnanců ad.

Strategický cíl č. 2: Rozvoj kompetencí zaměstnanců
Realizace vzdělávání:
v oblasti procesního řízení
v oblasti řízení změn, projektového řízení a taktéž školení tzv. měkkých dovedností
podporujících a doplňujících efektivní řízení změny a projektu (například time
management, umění vyjednávat, asertivní chování, prezentační dovednosti, řešení
konfliktních situací)
Zajištění komplexního vzdělávání vybraných zaměstnanců v oboru služby 78 Organizační
věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků
bezpečnostních sborů a vojáků z povolání
Realizace vzdělávání zaměstnanců odpovědných za přípravu a organizaci šetření
Realizace vzdělávání vedoucích zaměstnanců v oblasti adaptačního procesu
Realizace vzdělávání personalistů v oblasti adaptačního procesu
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KONTAKTY
Pro další informace je možné kontaktovat zpracovatele tohoto materiálu a další členy týmu
sekce pro státní službu.

Cvejnová Štěpánka, Ing.

Hořánek Jiří, Mgr. Ing.

stepanka.cvejnova@mvcr.cz
974 818 201, 739 608 489

jiri.horanek@mvcr.cz
974 818 266

Kotyzová Kateřina, Mgr., MBA

Šímová Romana, Bc.

katerina.kotyzova@mvcr.cz
974 818 260
739 608 490

romana.simova@mvcr.cz
974 818 264
731 661 276
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