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Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42  
 DNE: 27.04.2020 JEDNACÍ ČÍSLO:      641/2020/POL 

 

NÁZEV: 
 

Hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za 
rok 2019 

 

ANOTACE: 
 
PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace předkládá radě města hodnocení 
ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 

 Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár 

nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu a 
marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 
 



 
Název materiálu: Hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková 
organizace za rok 2019 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
V souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových 
organizací a jejich hodnocení“ předkládám Radě města materiál Hodnocení ředitelky PO 
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
 
Geneze případu 

 RM č. 34, usnesení 528/2020/TAJ ze dne 27.1.2020 - Pravidla výkonu funkce 

ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení 

 RM č. 07, usnesení 93/2019/POL ze dne 28.1.2019 - Taktický plán organizace na 

rok 2019  

 RM č. 36, usnesení 575/2020/POL ze dne 27.1.2020 - Plnění ročního taktického 

plánu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2019 

 
Návrh řešení 

 Vzít návrh na vědomí 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár 

nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019 

 
Doporučení předkladatele 
Ředitelka PO Poliklinika doporučuje radě města vzít předložený materiál na vědomí. 
 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města a garantem 
organizace 
 
 
Přílohy: Tabulka – plnění stanovených cílů 
 
 
 
 
 



 
Příloha 1 
 
Neškolská příspěvková organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

    stav opatření stav k hodnocení 

Kategorie 
Cíl (musí být relevantní k vizi a 
strategii) 

   31.12. kategorie 

Lidé 
Systém zjišťování spokojenosti 
zaměstnanců 

ANO 

Každoroční osobní setkání s každým 
zaměstnancem zvlášť v průběhu listopadu, 
pravidelné porady. Připomínky a návrhy 
zaměstnanců na zlepšení jsou řešeny 
průběžně. Viz. zpráva o plnění takt. plánu 

ANO   

  
Systém hodnocení a rozvoje 
zaměstnanců 

ANO 

Rozsáhlá nabídky školení a vzdělávacích 
akcí, zaměstnanci se účastní školení podle 
svého pracovního zařazení, stále 
sledujeme vypisování odborných školení 
podle oborů. Některá školení se vypisují 
nepravidelně. Seznam školení viz. zpráva 

ANO   

         

Kvalita Finanční řízení  ANO 
Nastaveno do našeho SW systému 
procentuální sledování výnosů a nákladů 
dle analytických účtů 

ANO   

  Plnění finančního plánu  ANO  Dodržení plánů celkových příjmů a výdajů ANO   

  Měření spokojenosti klientů ANO 

Zaměřili jsme se především na středisko 
angiologie. Snažili jsme se i mezi lékaři 
uvést do povědomí rozsáhlé možnosti 
pletysmografie a to především u diabetiků. 

ANO   

  
Vize organizace a strategický plán 
rozvoje 

ANO 

Postupujeme v souladu se strategickým 
plánem 
https://www.poliklinikazr.cz/souborysezn
am/8.pdf 

ANO   

        

Služby Nové služby/aktivity ANO 
Splnili jsme všechny stanovené cíle dané 
ročním taktickým plánem na rok 2019 

ANO   

 
  
 
  

Služba MISE 
ANO 
 

Nabídnutí napojení do systému MISE 
dalším lékařům, počet připojení viz. zpráva 

ANO  

Nové metody pro samoplátce - 
baňkování na RHB 

ANO 
 

Nabídnutí nové metody klientům, počet 
klientů, viz. zpráva 

ANO  

Metoda DNS (Dynamické 
neuromuskulární stabilizace) 

ANO 
 

Nabídnutí nové metody klientům, viz. 
zpráva 

ANO  

Příprava na nákup RTG 
ANO 
 

Návštěva pracovišť RTG, mapování 
přístrojů na trhu, příprava na výběrové 
řízení, zápisy ze schůzek k nahlédnutí 

ANO  

Koncept dlouhodobého 
prostorového řešení obsazení 
Polikliniky 

ANO 
 

Jednání s investory, setkání s hygienou, 
setkání s lékaři 

ANO  

Klíčové investice: ANO 
Splnili jsme všechny stanovené cíle dané 
ročním taktickým plánem na rok 2019 

ANO   



Přestavba RHB - 1. etapa (z 

rozpočtu města) dokončení 

ANO 
 

Spolupráce s pracovníky města, 
upřesňování požadavků, bylo 
zkolaudováno, kolaudace k nahlédnutí 

ANO  

Přesun vodoléčby 

ANO 
 

Přesunutí van ze současné vodoléčby, 
zahájen provoz 

ANO  

Nové okénko na laboratoř 
ANO 
 

Zajištění instalace nového okénka, v 
prosinci dokončeno 

ANO  

Malování RHB 
ANO 
 

Vzhledem k plánovaným stavebním 
úpravám v r. 2020 byla vymalována pouze 
malá část RHB 

ANO  

Nákup masážní vany 
ANO 
 

Nákup nové vany - viz. výběrové řízení, 
faktura k nahlédnutí a výpis k nahlédnutí 

ANO  

Splátka pletysmografu 28 000,- 
Kč 

ANO 
 

Uhrazeno, výpis k nahlédnut, splácení 
ukončeno 

ANO  

Splátka UZ angiologie 108 750,- 
Kč 

ANO 
Uhrazeno, výpis k nahlédnut, splácení 
ukončeno 

ANO   

Splátka panoramatického RTG 
600 000,-Kč 

ANO 
Uhrazeno, výpis k nahlédnut, splácení 
ukončeno 

ANO   

        

Finance Snížení nákladů/úspory ANO 
K úsporám došlo v oblasti služeb, oprav a 
cestovného. 

ANO   

  Hospodářský výsledek (kladný) ANO  Kladný hosp. výsledek 524 tis. Kč ANO   

  
Počet žádostí/přidělené dotace, 
dary od třetích stran 
(kraj/ČR/EU/ sponzoři) 

NE 
Nebyla vypsána dotace vhodná pro naši 
organizaci 

NE   

  
Dodržení příspěvku zřizovatele 
při stávajícím rozsahu činností 

ANO 
 PO dodržela příspěvek od zřizovatele, 
nebylo nutné jeho výši v průběhu roku 
měnit. 

ANO   

          

Marketing individuálně každá PO         

  
Počet článků/inzerátů v novinách  
(min. 4x ŽZ a 3 x jiné) 

ANO Splněno, seznam článků viz. zpráva ANO   

  
Prezentace PO na různých akcích:  
min 3 x (doplnit které) 

část
ečn
ě 

Akce čistá Vysočina 
Vzhledem k charakteru organizace je 
složité se prezentovat na akcích 

částeč
ně 

  

          

Spolupráce 
Spolupráce se zřizovatelem PO 
(subjektivní) 

  
 Komunikace se zřizovatelem probíhá bez 
problémů 

    

      

 

 


