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KOMPETENČNÍ MODEL - ÚVOD  
 
Kompetenční model je jedním z nástrojů systému řízení lidských zdrojů na úřadě. Motivů a důvodů pro 

zavedení tohoto nástroje do systému ŘLZ je několik a záleží, z jaké úrovně řízení se na motivaci a důvody 

díváme. 

DŮVODY PRO ZAVEDENÍ KOMPETENČNÍHO MODELU: 

1) Z pohledu organizace: 

Organizace má jednotná pravidla pro určení způsobu, jakým mají zaměstnanci vykonávat 

svou činnost (plnit zadané úkoly) – pomocí těchto pravidel a zajištění jejich dodržování může 

organizace přispět ke zvýšení výkonnosti a snáze tak naplnit vizi, cíle a strategie. 

2) Z pohledu vedoucího zaměstnance 

Vedoucí zaměstnanec má nástroj pro hodnocení a poskytování zpětné vazby svým 

podřízeným, stejně tak by měl hodnocení dle kompetenčního modelu použít pro nastavení 

rozvoje každého svého podřízeného 

3) Z pohledu ŘLZ 

Integrující nástroj, využitelný v množství personálních procesů – viz obrázek 

 

4) Z pohledu zaměstnance 

Zná jasná pravidla, podle kterých bude hodnocen. Může na stanovené oblasti zaměřit vlastní 

seberozvoj. 

 

 

Kompetenční 
model 

Nábor  

Výběr 

Hodnocení 

Rozvoj lidí 

Plánování 
kariéry 

Odchod 
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Kompetenční model je jedním z nástrojů práce se zaměstnanci MěÚ a to v oblasti výkonu zaměstnance a 

jeho přispění k dosahování určených cílů. 

Kompetence tvoří společně s činnostmi, které zaměstnanec vykonává, celkový výkon zaměstnance. Svým 

výkonem zaměstnanec naplňuje jemu stanovené cíle a jejich splněním přispívá k plnění cílů organizace 

jako celku. 

 

 
 
 

Kompetenční model je souborem požadovaných: 

- dovedností, 

- způsobilostí, 

- schopností, 

- vědomostí, 

- postojů a hodnot 

určených v jednotlivých kritériích. Jsou vymezeny slovní formulací a je pro ně určena hodnotící 

škála. Jednodušeji se dá říci, že kompetenční model charakterizuje projevy chování v určených 

pracovních rolích. Tyto projevy lze jednoznačně vypozorovat na chování každého zaměstnance. 

 

VYUŽITÍ KOMPETENČNÍHO MODELU 

- Snáze můžeme formulovat požadavky na jednotlivé zaměstnance, a to jak na nově příchozí tak na 

stávající 

- Dle určených kompetencí lze snáze a zejména objektivně zhodnotit výkon (práci) zaměstnance za 

hodnocené období 

CELKOVÝ VÝKON 
ZAMĚSTNANCE 

Náplň práce 
(aktivity, činnosti) 

Způsob práce = 
kompetence 
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- Hodnocení dle kompetenčního modelu je jedním z možných vstupů pro určení rozvoje každého 

zaměstnance a zároveň můžeme díky objektivnímu zhodnocení výkonu identifikovat potenciál 

zaměstnance – možnosti jeho růstu. 

- Kompetenční model může sloužit i jako indikátor pro případný postup na vyšší pracovní pozici. 

 

POSTUP TVORBY KOMPETENČNÍHO MODELU 

 

KROK 1 – SEGMENTACE PRACOVNÍCH POZIC 

Před samotným vytvořením kompetenčního modelu je třeba provést segmentaci pracovních pozic dle 

různých úrovní řízení. Tento krok je nutný z toho důvodu, že na jednotlivé řídící úrovně jsou kladeny 

rozdílné požadavky na kompetence. Zejména se tento krok promítá v rozdílné formulaci projevů 

jednotlivých kompetencí. 

 

Pro MěÚ Králíky byla zvolena pro nastavení kompetenčního modelu dvoustupňová řídící úroveň: 

- vedoucí zaměstnanci, 

- referenti. 

 

KROK 2 – ROZDĚLENÍ + DEFINOVÁNÍ KOMPETENCÍ PRO JEDNOTLIVÉ ÚROVNĚ ŘÍZENÍ 

A) ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ 

Kompetence se člení do 2 základních skupin: 

- Průřezové = kompetence platné pro všechny odbory napříč úřadem (mohou být stejné či 

odlišné pro určení úrovně řízení) 

1.  

Segmentace 
pracovních 
pozic 

2.  

Rozdělení + 
definování 
kompetencí 

3.  

Popis 
kompetencí 
pomocí projevů 

4.  

Zpracování 
kompetenčního 
modelu 
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- Segmentové = kompetence specifické, které vyjadřují individuální potřeby jednotlivých 

odborů 

B) DEFINOVÁNÍ KOMPETENCÍ 

Dle zvoleného modelu kompetenčního modelu, v případě MěÚ Králíky složení 3 průřezové 

kompetence a 2 segmentové kompetence, byly nadefinovány kompetence pro vedoucí 

zaměstnance a referenty. 

 

KROK 3 – POPIS KOMPETENCÍ POMOCÍ PROJEVŮ 

Zvolené kompetence je nutné popsat pomocí projevů. Tento popis napomůže jednotnému chápání a 

výkladu jednotlivých kompetencí a napomůže shodnému a spravedlivému hodnocení každého 

zaměstnance. Každá kompetence je popsána 4 – 5 projevy, které byly nadefinovány v souladu s těmito 

kritérii: 

- Jsou stručným a výstižným popisem zamezujícím různému výkladu a chápání kompetence 

- Projevy vznikly jako výstup ze společného workshopu odpovědných zaměstnanců a zástupců 

dodavatele 

- Projevy popisují každodenní činnost zaměstnance, přičemž ke každému projevu si zaměstnanec 

dokáže přiřadit konkrétní příklad ze své praxe. 

 

KROK 4 – ZPRACOVÁNÍ KOMPETENČNÍHO MODELU 

Na základě výstupů výše popsaných kroků byl zpracován kompetenční model pro potřeby MěÚ Králíky. 

Kompetenční model pro jednotlivé odbory (a to jak vedoucí zaměstnance, tak referenty) je obsahem 

následujících několika stran. 
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 KOMPETENČNÍ MODEL PRO MĚÚ KRÁLÍKY 
 

Kompetenční model pro MěÚ Králíky je sestaven pro všech 10 odborů a 1 organizační složku Sociální 

služby Králicka. 

Struktura kompetenčního modelu byla na základě workshopu zvolena 3 : 2 = 3 průřezové kompetence a 2 

segmentové kompetence. 

 

PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE 

Průřezové kompetence byly určeny 3 jak pro vedoucí zaměstnance tak pro referenty a to v následujícím 

složení: 

 

 

SEGMENTOVÉ KOMPETENCE 

Volba segmentových kompetencí je specifická pro každý odbor, tudíž konkrétní volba je uvedena 

v kompetenčním modelu pro příslušný odbor a danou pozici (vedoucí zaměstnanec či referent). 

 

Vedoucí zaměstnanci 

• Schopnost organizovat a pracovat s 
prioritami 

• Schopnost řídit a vést podřízené 

• Odbornost/seberozvoj 

Referenti 

• Schopnost spolupráce 

• Přístup k úkolům a jejich zpracování 

• Odpovědné chování 
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VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘ ÚŘADU 
SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority.  

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochotný pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

xx 
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VEDOUCÍ ODBORU FINANČNÍHO 
SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority. 

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochotný pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

x 
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VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 
PŘÍSTUP KE ZMĚNĚ 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Umí přijmout změnu, 

vysvětlit ji svým podřízeným 

a implementovat ji do 

činnosti odboru. 

Úkoly rozděluje mezi své 

podřízené, vyhodnocuje 

jejich splnění a dává zpětnou 

vazbu. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Sám dokáže iniciovat 

změnu, přijít s novým 

způsobem řešení úkolů 

odboru/úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Stanoví rizika 

jednotlivých variant, dle toho 

určí vhodný způsob řešení 

úkolu. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Uvědomuje si svou roli a 

odpovědnost v předávání a 

zavedení změny do činnosti 

odboru. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup vyžaduje i od svých 

podřízených. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority. 

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Motivuje své podřízené 

v aktivním přístupu ke 

změně. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Ve změně vidí příležitost 

naučit se něco nového, 

přispět ke svému osobnímu 

rozvoji. 

 

xx 
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VEDOUCÍ ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority.  

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochotný pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

xx 
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VEDOUCÍ ODBORU MAJETKOVÉHO 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

ORIENTACE NA 

ZÁKAZNÍKA 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V jednání se zákazníkem je 

vstřícný, empatický, 

profesionální. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Umí vyslechnout potřeby 

klienta, uvést možné 

způsoby řešení situace, 

argumenty pro vhodný 

postup a dovést zákazníka 

k cíli. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Je schopen vysvětlit 

zákazníkovi problém, 

nevnucuje mu však za 

každou cenu své řešení. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority.  

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Snaží se najít řešení situace 

bez zbytečných výmluv, 

dokáže se na problém 

podívat očima zákazníka. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Je flexibilní v přístupu 

k zákazníkovi, dokáže 

odhadnout klienta a podle 

toho určit vhodný styl 

komunikace. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

xx 
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VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY A TECHNICKÉ SPRÁVY 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 
PŘÍSTUP KE ZMĚNĚ 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Umí přijmout změnu, 

vysvětlit ji svým podřízeným 

a implementovat ji do 

činnosti odboru. 

Úkoly rozděluje mezi své 

podřízené, vyhodnocuje 

jejich splnění a dává zpětnou 

vazbu. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Sám dokáže iniciovat 

změnu, přijít s novým 

způsobem řešení úkolů 

odboru/úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Stanoví rizika 

jednotlivých variant, dle toho 

určí vhodný způsob řešení 

úkolu. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Uvědomuje si svou roli a 

odpovědnost v předávání a 

zavedení změny do činnosti 

odboru. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup vyžaduje i od svých 

podřízených. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority. 

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Motivuje své podřízené 

v aktivním přístupu ke 

změně. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Ve změně vidí příležitost 

naučit se něco nového, 

přispět ke svému osobnímu 

rozvoji. 

 

xx 
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VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

SCHOPNOST 

KOMUNIKACE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Umí komunikovat s kolegy a 

podřízenými uvnitř úřadu i 

s klienty úřadu – tzn. vně 

úřadu. 

Úkoly rozděluje mezi své 

podřízené, vyhodnocuje 

jejich splnění a dává zpětnou 

vazbu. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Informace umí předat jasnou 

a srozumitelnou formou 

v jasné struktuře. Umí určit 

okruh příjemců i rozsah 

předávaných informací, 

včetně vhodné formy. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Stanoví rizika 

jednotlivých variant, dle toho 

určí vhodný způsob řešení 

úkolu. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Je schopen obhájit svůj 

názor/postoj, ale zároveň 

vyslechnout názor druhé 

strany. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup vyžaduje i od svých 

podřízených. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority. 

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Dokáže srozumitelnou 

formou vysvětlit své 

rozhodnutí i rozhodnutí 

nadřízených orgánů. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

  

xx 
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VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

SCHOPNOST 

KOMUNIKACE 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Umí komunikovat s kolegy a 

podřízenými uvnitř úřadu i 

s klienty úřadu – tzn. vně 

úřadu. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Informace umí předat jasnou 

a srozumitelnou formou 

v jasné struktuře. Umí určit 

okruh příjemců i rozsah 

předávaných informací, 

včetně vhodné formy. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Je schopen obhájit svůj 

názor/postoj, ale zároveň 

vyslechnout názor druhé 

strany. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority. 

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Dokáže srozumitelnou 

formou vysvětlit své 

rozhodnutí i rozhodnutí 

nadřízených orgánů. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

 Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 
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VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 
ORIENTACE NA VÝKON 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě a 

s dostupnými zdroji. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Úkoly dotahuje do konce. 

Umí určit množství úkolů ke 

splnění tak, aby nebyla 

ohrožena kvalita jejich 

splnění. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

Určuje jasně úkoly vedoucí 

k dosažení cílů odboru, resp. 

úřadu jako celku. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority.  

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Hledá nové postupy vedoucí 

ke zvýšení výkonnosti 

celého odboru. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochotný pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

Zná konkrétní cíle a má 

jasně určené priority svého 

útvaru. 

xx 
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VEDOUCÍ ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 
PŘÍSTUP KE ZMĚNĚ ORIENTACE NA VÝKON 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Umí přijmout změnu, 

vysvětlit ji svým podřízeným 

a implementovat ji do 

činnosti odboru. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě a 

s dostupnými zdroji. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Sám dokáže iniciovat 

změnu, přijít s novým 

způsobem řešení úkolů 

odboru/úřadu. 

Úkoly dotahuje do konce. 

Umí určit množství úkolů ke 

splnění tak, aby nebyla 

ohrožena kvalita jejich 

splnění. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Uvědomuje si svou roli a 

odpovědnost v předávání a 

zavedení změny do činnosti 

odboru. 

Určuje jasně úkoly vedoucí 

k dosažení cílů odboru, resp. 

úřadu jako celku. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority. 

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Motivuje své podřízené 

v aktivním přístupu ke 

změně. 

Hledá nové postupy vedoucí 

ke zvýšení výkonnosti 

celého odboru. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Ve změně vidí příležitost 

naučit se něco nového, 

přispět ke svému osobnímu 

rozvoji. 

Zná konkrétní cíle a má 

jasně určené priority svého 

útvaru. 

xx 
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VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KRÁLICKA 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT  

A PRACOVAT  

S PRIORITAMI 

SCHOPNOST ŘÍDIT  

A VÉST PODŘÍZENÉ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

ORIENTACE NA 

ZÁKAZNÍKA 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

Činnost odboru organizuje a 

plánuje z hlediska času, 

procesů i úkolů. 

Umí se rozhodnout a 

přijmout odpovědnost za své 

rozhodnutí. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V jednání se zákazníkem je 

vstřícný, empatický, 

profesionální. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Dokáže určit priority a dle 

nich rozdělit úkoly. Priority 

stanovuje na základě 

globálního pohledu na 

situaci v odboru. 

Má přirozenou autoritu, svým 

podřízeným jde dobrým 

příkladem. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Umí vyslechnout potřeby 

klienta, uvést možné 

způsoby řešení situace, 

argumenty pro vhodný 

postup a dovést zákazníka 

k cíli. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Dokáže vyjádřit očekávání 

od podřízeného, zároveň ho 

umí vyslechnout. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy a podřízené. 

Je schopen vysvětlit 

zákazníkovi problém, 

nevnucuje mu však za 

každou cenu své řešení. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Umí delegovat úkoly na své 

podřízené a jasně jim určit 

priority.  

Je schopen řešit 

konflikty/problémy uvnitř 

odboru. 

Zná problematiku svého 

odboru. Dokáže poradit 

svým podřízeným při řešení 

úkolu. 

Snaží se najít řešení situace 

bez zbytečných výmluv, 

dokáže se na problém 

podívat očima zákazníka. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

 

Své podřízené motivuje 

k výkonu, dává jim 

odpovědnost za plnění 

úkolu. Úkol následně 

vyhodnocuje a sděluje 

zpětnou vazbu ke splnění. 

Motivuje své podřízené 

k seberozvoji. Snaží se 

vytvořit vhodné podmínky 

pro jeho realizaci. 

Je flexibilní v přístupu 

k zákazníkovi, dokáže 

odhadnout klienta a podle 

toho určit vhodný styl 

komunikace. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

xx 
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REFERENT ODBORU KANCELÁŘ ÚŘADU 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

ODPOVĚDNÉ 

CHOVÁNÍ 

SCHOPNOST 

KOMUNIKACE 
ODBORNOST/SEBEROZVOJ 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke 

splnění úkolu, resp. pro 

svou činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za 

jeho důsledky. 

Umí komunikovat s kolegy 

a nadřízeným uvnitř úřadu i 

s klienty úřadu – tzn. vně 

úřadu. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat 

zkušenosti a informace 

svým kolegům pro zlepšení 

činnosti odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika 

a variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Je schopen obhájit svůj 

názor/postoj, ale zároveň 

vyslechnout názor druhé 

strany. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality práce 

své i celého odboru. Vyhledává 

nové informace, podněty a 

příklady dobré praxe. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a 

nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Je ochotný komunikovat. I v 

případě konfliktu (sporu) 

udrží klidný tón a přijímá i 

argumenty druhé strany. 

Informace analyzuje. 

Nově získané informace aplikuje 

do praxe a seznamuje s nimi i 

své kolegy. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých 

tak v pracovních 

záležitostech. 

Informace umí předat 

jasnou a srozumitelnou 

formou v jasné struktuře. 

Umí určit okruh příjemců i 

rozsah předávaných 

informací. 

Zná své nedostatky a možnosti 

rozvoje. Snaží se na nich 

pracovat i vlastní iniciativou, 

získáváním informací formou 

samostudia či jiných forem. 

Umí naslouchat, 

respektovat názor kolegů. 

Je otevřený diskuzi, 

ochoten pomoci svým 

kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje 

o stavu svého nadřízeného, 

při vyskytnutí problému ho 

řeší neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

 Je rád za nové informace a 

způsoby řešení, které získá od 

svých kolegů či nadřízeného. 

Vnímá je jako prostředek 

zlepšení své práce. 
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REFERENT ODBORU FINANČNÍHO 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

ODPOVĚDNÉ 

CHOVÁNÍ 

SCHOPNOST 

KOMUNIKACE 
ODBORNOST/SEBEROZVOJ 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke 

splnění úkolu, resp. pro 

svou činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za 

jeho důsledky. 

Umí komunikovat s kolegy 

a nadřízeným uvnitř úřadu i 

s klienty úřadu – tzn. vně 

úřadu. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat 

zkušenosti a informace 

svým kolegům pro zlepšení 

činnosti odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika 

a variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Je schopen obhájit svůj 

názor/postoj, ale zároveň 

vyslechnout názor druhé 

strany. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality práce 

své i celého odboru. Vyhledává 

nové informace, podněty a 

příklady dobré praxe. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a 

nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Je ochotný komunikovat. I v 

případě konfliktu (sporu) 

udrží klidný tón a přijímá i 

argumenty druhé strany. 

Informace analyzuje. 

Nově získané informace aplikuje 

do praxe a seznamuje s nimi i 

své kolegy. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých 

tak v pracovních 

záležitostech. 

Informace umí předat 

jasnou a srozumitelnou 

formou v jasné struktuře. 

Umí určit okruh příjemců i 

rozsah předávaných 

informací. 

Zná své nedostatky a možnosti 

rozvoje. Snaží se na nich 

pracovat i vlastní iniciativou, 

získáváním informací formou 

samostudia či jiných forem. 

Umí naslouchat, 

respektovat názor kolegů. 

Je otevřený diskuzi, 

ochoten pomoci svým 

kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje 

o stavu svého nadřízeného, 

při vyskytnutí problému ho 

řeší neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

 Je rád za nové informace a 

způsoby řešení, které získá od 

svých kolegů či nadřízeného. 

Vnímá je jako prostředek 

zlepšení své práce. 
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REFERENT ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

ODPOVĚDNÉ 

CHOVÁNÍ 

SCHOPNOST 

KOMUNIKACE 
ODBORNOST/SEBEROZVOJ 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke 

splnění úkolu, resp. pro 

svou činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za 

jeho důsledky. 

Umí komunikovat s kolegy 

a nadřízeným uvnitř úřadu i 

s klienty úřadu – tzn. vně 

úřadu. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat 

zkušenosti a informace 

svým kolegům pro zlepšení 

činnosti odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika 

a variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Je schopen obhájit svůj 

názor/postoj, ale zároveň 

vyslechnout názor druhé 

strany. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality práce 

své i celého odboru. Vyhledává 

nové informace, podněty a 

příklady dobré praxe. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a 

nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Je ochotný komunikovat. I v 

případě konfliktu (sporu) 

udrží klidný tón a přijímá i 

argumenty druhé strany. 

Informace analyzuje. 

Nově získané informace aplikuje 

do praxe a seznamuje s nimi i 

své kolegy. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých 

tak v pracovních 

záležitostech. 

Informace umí předat 

jasnou a srozumitelnou 

formou v jasné struktuře. 

Umí určit okruh příjemců i 

rozsah předávaných 

informací. 

Zná své nedostatky a možnosti 

rozvoje. Snaží se na nich 

pracovat i vlastní iniciativou, 

získáváním informací formou 

samostudia či jiných forem. 

Umí naslouchat, 

respektovat názor kolegů. 

Je otevřený diskuzi, 

ochoten pomoci svým 

kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje 

o stavu svého nadřízeného, 

při vyskytnutí problému ho 

řeší neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

 Je rád za nové informace a 

způsoby řešení, které získá od 

svých kolegů či nadřízeného. 

Vnímá je jako prostředek 

zlepšení své práce. 
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REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ PŘÍSTUP KE ZMĚNĚ 

ORIENTACE NA 

ZÁKAZNÍKA 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Sám dokáže iniciovat 

změnu, přijít s novým 

způsobem řešení úkolů 

odboru/úřadu. 

V jednání se zákazníkem je 

vstřícný, empatický, 

profesionální. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika a 

variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Ve změně vidí příležitost 

naučit se něco nového, 

přispět ke svému osobnímu 

rozvoji. 

Umí vyslechnout potřeby 

klienta, uvést možné 

způsoby řešení situace, 

argumenty pro vhodný 

postup a dovést zákazníka 

k cíli. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Umí přijmout změnu, pomoci 

s jejím přijetím kolegům a 

přispět k její implementaci do 

činnosti odboru. 

Je schopen vysvětlit 

zákazníkovi problém, 

nevnucuje mu však za 

každou cenu své řešení. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

Při změně reaguje flexibilně, 

nedělá mu problém se 

poměrně rychle nové situaci 

přizpůsobit. 

Snaží se najít řešení situace 

bez zbytečných výmluv, 

dokáže se na problém 

podívat očima zákazníka. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochoten pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje o 

stavu svého nadřízeného, při 

vyskytnutí problému ho řeší 

neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

 Je flexibilní v přístupu 

k zákazníkovi, dokáže 

odhadnout klienta a podle 

toho určit vhodný styl 

komunikace. 

xx 
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REFERENT ODBORU MAJETKOVÉHO 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

ORIENTACE NA 

ZÁKAZNÍKA 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V jednání se zákazníkem je 

vstřícný, empatický, 

profesionální. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika a 

variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Umí vyslechnout potřeby 

klienta, uvést možné 

způsoby řešení situace, 

argumenty pro vhodný 

postup a dovést zákazníka 

k cíli. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy. 

Je schopen vysvětlit 

zákazníkovi problém, 

nevnucuje mu však za 

každou cenu své řešení. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

Zná své nedostatky a 

možnosti rozvoje. Snaží se 

na nich pracovat i vlastní 

iniciativou, získáváním 

informací formou samostudia 

či jiných forem. 

Snaží se najít řešení situace 

bez zbytečných výmluv, 

dokáže se na problém 

podívat očima zákazníka. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochoten pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje o 

stavu svého nadřízeného, při 

vyskytnutí problému ho řeší 

neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

Je rád za nové informace a 

způsoby řešení, které získá 

od svých kolegů či 

nadřízeného. Vnímá je jako 

prostředek zlepšení své 

práce. 

Je flexibilní v přístupu 

k zákazníkovi, dokáže 

odhadnout klienta a podle 

toho určit vhodný styl 

komunikace. 
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REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A TECHNICKÉ SPRÁVY 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

SCHOPNOST 

KOMUNIKACE 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

Umí komunikovat s kolegy a 

nadřízeným uvnitř úřadu i 

s klienty úřadu – tzn. vně 

úřadu. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika a 

variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Je ochotný komunikovat. I v 

případě konfliktu (sporu) 

udrží klidný tón a přijímá i 

argumenty druhé strany. 

Informace analyzuje. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy. 

Je schopen obhájit svůj 

názor/postoj, ale zároveň 

vyslechnout názor druhé 

strany. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

Zná své nedostatky a 

možnosti rozvoje. Snaží se 

na nich pracovat i vlastní 

iniciativou, získáváním 

informací formou samostudia 

či jiných forem. 

Informace umí předat jasnou 

a srozumitelnou formou 

v jasné struktuře. Umí určit 

okruh příjemců i rozsah 

předávaných informací. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochoten pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje o 

stavu svého nadřízeného, při 

vyskytnutí problému ho řeší 

neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

Je rád za nové informace a 

způsoby řešení, které získá 

od svých kolegů či 

nadřízeného. Vnímá je jako 

prostředek zlepšení své 

práce. 
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REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT A 

PRACOVAT S 

PRIORITAMI 

ORIENTACE 

V KOMPETENCÍCH 

(OBSAH ROLE) 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

Zná a respektuje rozsah své 

odpovědnosti a 

odpovědnosti klienta 

v řešeném případu. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika a 

variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Je schopen seřadit přidělené 

úkoly dle priorit a ty 

prosazovat.  

Opakovaně vyhodnocuje a 

analyzuje zvolené metody a 

postupy. Zvažuje jejich 

vhodnost vzhledem 

k požadovanému cíli. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Svou práci si dopředu 

plánuje a organizuje. 

Zajišťuje si potřebné zdroje a 

podklady ke splnění úkolu. 

Průběžně reflektuje roli 

sociálního pracovníka 

v řešeném případu. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

Dokáže plánovat – 

z hlediska času, potřebných 

zdrojů či vstupů (např. i 

z jiných odborů) a dalších 

faktorů. 

Informace od klienta 

analyzuje, snaží se ověřit 

jejich úplnost, případně je 

doplnit z dalších relevantních 

zdrojů pro dosažení 

výsledku. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochoten pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje o 

stavu svého nadřízeného, při 

vyskytnutí problému ho řeší 

neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

 Řešeným problémem se 

nenechá pohltit ani ho však 

„nebagatelizuje“. 
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REFERENT ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

ORIENTACE NA 

ZÁKAZNÍKA 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V jednání se zákazníkem je 

vstřícný, empatický, 

profesionální. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika a 

variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Umí vyslechnout potřeby 

klienta, uvést možné 

způsoby řešení situace, 

argumenty pro vhodný 

postup a dovést zákazníka 

k cíli. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy. 

Je schopen vysvětlit 

zákazníkovi problém, 

nevnucuje mu však za 

každou cenu své řešení. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

Zná své nedostatky a 

možnosti rozvoje. Snaží se 

na nich pracovat i vlastní 

iniciativou, získáváním 

informací formou samostudia 

či jiných forem. 

Snaží se najít řešení situace 

bez zbytečných výmluv, 

dokáže se na problém 

podívat očima zákazníka. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochoten pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje o 

stavu svého nadřízeného, při 

vyskytnutí problému ho řeší 

neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

Je rád za nové informace a 

způsoby řešení, které získá 

od svých kolegů či 

nadřízeného. Vnímá je jako 

prostředek zlepšení své 

práce. 

Je flexibilní v přístupu 

k zákazníkovi, dokáže 

odhadnout klienta a podle 

toho určit vhodný styl 

komunikace. 
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REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

SCHOPNOST 

ORGANIZOVAT A 

PRACOVAT S 

PRIORITAMI 

ORIENTACE NA 

ZÁKAZNÍKA 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Organizace mu umožňuje 

flexibilně se vypořádat se 

změnami v plnění úkolu a se 

stresovými situacemi. 

V jednání se zákazníkem je 

vstřícný, empatický, 

profesionální. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika a 

variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Je schopen seřadit přidělené 

úkoly dle priorit a ty 

prosazovat.  

Umí vyslechnout potřeby 

klienta, uvést možné 

způsoby řešení situace, 

argumenty pro vhodný 

postup a dovést zákazníka 

k cíli. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Svou práci si dopředu 

plánuje a organizuje. 

Zajišťuje si potřebné zdroje a 

podklady ke splnění úkolu. 

Je schopen vysvětlit 

zákazníkovi problém, 

nevnucuje mu však za 

každou cenu své řešení. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

Dokáže plánovat – 

z hlediska času, potřebných 

zdrojů či vstupů (např. i 

z jiných odborů) a dalších 

faktorů. 

Snaží se najít řešení situace 

bez zbytečných výmluv, 

dokáže se na problém 

podívat očima zákazníka. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochoten pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje o 

stavu svého nadřízeného, při 

vyskytnutí problému ho řeší 

neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

 Je flexibilní v přístupu 

k zákazníkovi, dokáže 

odhadnout klienta a podle 

toho určit vhodný styl 

komunikace. 
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REFERENT ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

ODBORNOST / 

SEBEROZVOJ 

ORIENTACE NA 

ZÁKAZNÍKA 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Orientuje se v příslušné 

legislativě platné pro danou 

oblast. 

V jednání se zákazníkem je 

vstřícný, empatický, 

profesionální. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika a 

variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Seberozvoj vnímá jako 

prostředek zlepšení kvality 

práce své i celého odboru. 

Vyhledává nové informace, 

podněty a příklady dobré 

praxe. 

Umí vyslechnout potřeby 

klienta, uvést možné 

způsoby řešení situace, 

argumenty pro vhodný 

postup a dovést zákazníka 

k cíli. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Nově získané informace 

aplikuje do praxe a 

seznamuje s nimi i své 

kolegy. 

Je schopen vysvětlit 

zákazníkovi problém, 

nevnucuje mu však za 

každou cenu své řešení. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

Zná své nedostatky a 

možnosti rozvoje. Snaží se 

na nich pracovat i vlastní 

iniciativou, získáváním 

informací formou samostudia 

či jiných forem. 

Snaží se najít řešení situace 

bez zbytečných výmluv, 

dokáže se na problém 

podívat očima zákazníka. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochoten pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje o 

stavu svého nadřízeného, při 

vyskytnutí problému ho řeší 

neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

Je rád za nové informace a 

způsoby řešení, které získá 

od svých kolegů či 

nadřízeného. Vnímá je jako 

prostředek zlepšení své 

práce. 

Je flexibilní v přístupu 

k zákazníkovi, dokáže 

odhadnout klienta a podle 

toho určit vhodný styl 

komunikace. 
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PRACOVNÍK ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRÁLICKA 

SCHOPNOST 

SPOLUPRÁCE 

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

SCHOPNOST 

KOMUNIKACE 

ORIENTACE NA 

ZÁKAZNÍKA 

V případě potřeby dokáže 

spolupracovat s jiným 

odborem, resp. jiným 

úřadem. 

Dokáže si zajistit potřebné 

vstupy a podklady ke splnění 

úkolu, resp. pro svou 

činnost. 

Je schopen přijmout 

odpovědnost za své 

chování, rozhodnutí i za jeho 

důsledky. 

Umí komunikovat s kolegy a 

nadřízeným uvnitř úřadu i 

s klienty úřadu – tzn. vně 

úřadu. 

V jednání se zákazníkem je 

vstřícný, empatický, 

profesionální. 

Není individualista. Je 

ochoten předávat zkušenosti 

a informace svým kolegům 

pro zlepšení činnosti 

odboru/resp. úřadu. 

Na úkol se umí podívat 

z několika hledisek a úhlů 

pohledu. Navrhne možné 

způsoby řešení, určí rizika a 

variantu k vyřešení. 

Upřednostňuje zájmy 

organizace jako celku před 

vlastními zájmy. 

Je ochotný komunikovat. I v 

případě konfliktu (sporu) 

udrží klidný tón a přijímá i 

argumenty druhé strany. 

Informace analyzuje. 

Umí vyslechnout potřeby 

klienta, uvést možné 

způsoby řešení situace, 

argumenty pro vhodný 

postup a dovést zákazníka 

k cíli. 

Řídí se heslem: ODBOR = 

TÝM. Umí se začlenit do 

týmu a otevřeně 

komunikovat s kolegy. 

K plnění úkolu přistupuje 

pečlivě a svědomitě, tentýž 

přístup předpokládá i u 

svých kolegů a nadřízeného. 

Jedná v souladu s etickým 

kodexem úředníka, je 

loajální k úřadu. 

Je schopen obhájit svůj 

názor/postoj, ale zároveň 

vyslechnout názor druhé 

strany. 

Je schopen vysvětlit 

zákazníkovi problém, 

nevnucuje mu však za 

každou cenu své řešení. 

Je aktivní při plnění 

týmových úkolů, dodržuje 

termíny. 

Úkoly plní včas, 

v požadované kvalitě. Je 

ochoten přijmout 

zodpovědnost za splnění 

úkolu. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla. Uplatňuje stejný 

přístup jak v soukromých tak 

v pracovních záležitostech. 

Informace umí předat jasnou 

a srozumitelnou formou 

v jasné struktuře. Umí určit 

okruh příjemců i rozsah 

předávaných informací. 

Snaží se najít řešení situace 

bez zbytečných výmluv, 

dokáže se na problém 

podívat očima zákazníka. 

Umí naslouchat, respektovat 

názor kolegů. Je otevřený 

diskuzi, ochoten pomoci 

svým kolegům při řešení 

problému. 

V průběhu plnění informuje o 

stavu svého nadřízeného, při 

vyskytnutí problému ho řeší 

neprodleně. 

Dostupné prostředky 

(finanční, časové, lidský 

kapitál apod.) využívá 

účelně, bez zbytečných 

„ztrát“. 

 Je flexibilní v přístupu 

k zákazníkovi, dokáže 

odhadnout klienta a podle 

toho určit vhodný styl 

komunikace. 
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