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Ukončení projektu „ Řízení lidských zdroj ů – MěÚ Žďár nad Sázavou“ 
 
Dne 30.9.2012 byl ve Žďáře nad Sázavou ukončen dvouletý projekt s názvem „Řízení lidských 
zdrojů – MěÚ Žďár nad Sázavou“, jenž byl realizován v rámci naplňování strategie zkvalitňování 
služeb veřejné správy Smart Administration.  
 
Vedení města se při realizaci projektu zaměřilo na rozvoj tzv. „měkkých“ dovedností zaměstnanců 
a aplikaci moderních metod s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí vedoucích pracovníků 
v oblasti řízení lidských zdrojů (ŘLZ). 
 
„Je pro nás důležité nejen to, co děláme, tedy kvalita služeb, specializace a odbornost, ale také 
jakým způsobem při tom řídíme, motivujeme a komunikujeme s našimi pracovníky a zejména 
klienty,“ přiblížila celkovou koncepci projektu Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města. 
 
Projektem došlo k naplnění cíle - vytvoření interního systému vzdělávání a ucelené strategie v 
oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a řízení znalostí, čemuž předcházela důkladná analýza 
vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Komplexně pojatý knowledge management (řízení znalostí) 
není jednorázovou aplikací vzešlou z projektu – naopak, výstupem bude soustavná a dlouhodobá 
práce se zaměstnanci úřadu. 
 
A co na projekt říkali zaměstnanci úřadu? „Na toto školení jsem nešla s nadšením, nevěděla jsem 
co očekávat, nerada o sobě hovořím. Nakonec jsem tyto dva dny ohodnotila jako přínosné, nejen 
pro pracovní oblast, ale i soukromou. Doporučuji, lektor mě dokázal nenásilnou formou vtáhnout a 
zaujmout.“ odpověděla Miroslava Z., absolventka kurzu s názvem Sebepoznání a typologie 
osobnosti. 
 
Z projektu získalo podporu celkem 101 zaměstnanců městského úřadu. Díky vysoké míře zapojení 
zaměstnanců a získané zpětné vazbě, byl projekt vyhodnocen jako úspěšný.  
Toto potvrdilo i Ministerstvo vnitra ČR, které žďárský projekt zařadilo mezi 20 úspěšných projektů 
podpořených z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) a Integrovaného 
operačního programu (IOP) (více na: www.zdarns.cz/mestsky-urad/projekty-EU-OPLZZ-
Projekt1.asp). Právě toto ministerstvo přispělo na realizaci projektu dotací 85% nákladů 
prostřednictvím OPLZZ. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou 
dne 01.10.2012 
Kontakt: Ing. Jiří Matoušek, 566 688 380, jiri.matousek@zdarns.cz 
 

             
„Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." 

 


