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Projekt: Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu  

pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě, reg.č. CZ.1.04/4.1.00/38.00002 

 

Operační program:  Lidské zdroje a zaměstnanost 

Prioritní osa:   Veřejná správa a veřejné služby 

Název oblasti podpory:  Posilování institucionální kapacity  

   a efektivity veřejné správy 

Cíl projektu:  Metodický nástroj pro úřady, vedoucí zaměstnance,  

   personalisty a ostatní úředníky VS v oblasti řízení 

   lidských zdrojů, tvorbě dokumentů a vzdělávání, 

   usnadňující každodenní práci s lidmi 

    

 



ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY  

eGovernment 

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy  



ÚŘEDNÍCI ÚSC 
 

PRÁVNÍ ÚPRAVA: 

 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků a o změně 

některých zákonů. 

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních 

samosprávných celků vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků územních samosprávných celků. 

Právní úprava pracovního poměru úředníků ÚSC se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce. 

 

Nový zákon o úřednících (služební zákon)? 

 

Veřejná zakázka na dodávku, vypsáno 2012, zrušeno  

ÚOHS na jaře. Nyní žádost (in-house) Institut pro 

veřejnou správu Praha. 

 

 



Jednotlivé moduly portálu budou upraveny dle platné legislativy 

Modul „Informace o Personálním portálu“ 

Modul „Autorizace a certifikace“ 

Modul „Registr zkušebních komisařů“ 

Modul „Burza práce“ – evidence 

            pracovních míst úředníků 

Modul „Hodnocení“ 

Modul „Vzdělávání“ 

Modul „Organizace práce a systemizace“ 

Modul „Zaměstnanecké věci a odměňování“ 

Modul „Katalog prací“ 

Modul „Slovník veřejné správy“ 

Modul „Publikace vztahující se k problematice  

            lidských zdrojů“ 

Modul „Právní předpisy vztahující se k problematice          

 rozvoje lidských zdrojů“ 

Modul „Archiv“ 



MNOHO ÚŘADŮ MÁ JIŽ VLASTNÍ PERSONÁLNÍ SW 

Tyto systému bude možné i nadále plně využívat 

Portál nebude měnit existující a praxí ověřené procesy při řízení lidských zdrojů, 

ale bude nástrojem na jejich zefektivnění, zjednodušení a standardizaci.  

PePo bude metodickou pomůckou personální práce 

To využijí hlavně menší úřady (formuláře, metodika). 

PePo bude metodické místo se státem garantovanými  

návody, postupy a vzory formulářů. 

Tyto informace budou přístupné všem a zdarma. 



Harmonogram prací 
 

11,12/2013 Změna projektu zadání in-house IVS 

01/2014  Podpis smlouvy na dodávku služby PePo 

02 – 11/2014 Plnění smlouvy na dodávku PePo 

01-04/2014 Publicita projektu 

12/2014  Převzetí PePo 

01-03/2015 Uvedení do zkušebního provozu, plnění daty 

1. 4. 2015 Plný provoz PePo 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


