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Příloha č. 1: Městský úřad Roudnice nad Labem (foto) 

 

Hlavní budova úřadu na Karlově náměstí. (Zdroj: Památky – Město Roudnice nad Labem 

[online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: <https://www.roudnicenl.cz/mesto/pamatky>.) 

 

 

  

Druhá budova úřadu, propojená 

s hlavní budovou – vchod z ulice 

Riegerova. (Zdroj: Archiv autora, 2018.) 

 

Vstupní interiér úřadu s infotabulí – 

vyfocen vchod z ulice Riegerova. 

(Zdroj: Archiv autora, 2018.) 
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Příloha č. 2: Znak města Roudnice nad Labem a přípustné logotypy (obrázek) 

 

Heraldický popis znaku města: V modrém štítě stříbrná dvakrát zalomená hradba 

s cimbuřím o třech stínkách na postranních, kosmo a šikmo stoupajících úsecích a o třech 

stínkách na středním rovném úseku, ve kterém je prázdná brána s vytaženou zlatou mříží. 

Po stranách brány po jedné černé obdélníkové střílně. Za hradbou vynikají dvě stříbrné 

věže s cimbuřím o čtyřech stínkách, černým oknem a červenou jehlancovou střechou se 

zlatou makovicí. Mezi věžemi doprava nakloněný červený štítek se stříbrným břevnem. 

Autorem kresby znaku města je heraldik Stanislav Kasík.  

 

 

 

Příklad přípustných logotypů se znakem města Roudnice nad Labem a s popisem: 

 

 

 

 

(Zdroj: Město Roudnice nad Labem. Roudnice nad Labem: Manuál jednotného vizuálního stylu. 

Interní dokument. Zpracoval Aleš Doucha, Caramel – design studio, 2010, s. 4, 11.)  



 

III 

 

Příloha č. 3: Vlajka města Roudnice nad Labem (obrázek) 

 

Vlevo je vlajka města pro běžné příležitosti. Slouží k označování budov úřadu, 

k propagaci a prezentaci města. Byla městu udělena na základě udělovacího dekretu 

předsedy PSPČR ze dne 28. 2 2000. Je tvořena třemi svislými pruhy – modrým, bílým a 

modrým, v poměru 1 : 3 : 1.  Poměr šířky k délce je 2 : 3. Barva modrých pruhů je shodná 

s modrou barvou v městském znaku. 

Vpravo je slavnostní vlajka města, která graficky vychází z vlajky městské, je však 

doplněna o městský znak, který je umístěn ve středu listu. Jeho šířka odpovídá 1/3 šířky 

vlajky. Poměr šířky k délce je 2 : 3. Slavnostní vlajka je používána především při 

zvláštních příležitostech. Na rozdíl od vlajky městské, může být slavnostní vlajka 

vyrobena z ušlechtilých materiálů a znak vyšit. Při způsobu užití přichycení na žerď se 

však již terminologicky nejedná o vlajku, ale o prapor.  

 

     

 

(Zdroj: Město Roudnice nad Labem. Roudnice nad Labem: Manuál jednotného vizuálního stylu. 

Interní dokument. Zpracoval Aleš Doucha, Caramel – design studio, 2010, s. 28-29.) 

 



 

 

 

Příloha č. 4: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU (schéma) 

 

(Zdroj: Upraveno podle Povinně zveřejňované informace – Město Roudnice nad Labem. Organizační struktura [online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

<https://www.roudnicenl.cz/samosprava/povinne-informace>.)  
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Příloha č. 5: CÍLE STRATEGICKÉHO ROZVOJE MĚSTA (schéma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Kolektiv autorů, Město Roudnice nad Labem. Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem pro období 2016 – 2025. Roudnice nad Labem, 

2016. Str.42. Dostupné také na: <https://www.roudnicenl.cz/urad/strategicky-plan-města>.) 
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Příloha č. 6: Webové stránky města Roudnice nad Labem (obrázek) 

 



 

VII 

 

 

(…) 

 

 

(Zdroj: Oficiální webové stránky města Roudnice nad Labem [online]. [cit. 2018-05-04]. 

Dostupné z: <https://www.roudnicenl.cz>.) 
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Příloha č. 7: Youtube kanál vysílání městské televize MIS (obrázek) 

 

(Zdroj: MIS RCE – YouTube [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: 

<https://www.youtube.com/channel/UCwsR51MecashGvKBJSsVS7w>.) 

 

(Zdroj: Televize MIS - Město Roudnice nad Labem [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: 

<https://www.roudnicenl.cz/mesto/televize-mis>.) 
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Příloha č. 8: Facebooková stránka Roudnice nad Labem (obrázek) 

 

(Zdroj:Město Roudnice nad Labem, oficiální stránka [online]. [cit. 2018-05-10] Dostupné z: 

<https://www.facebook.com/roudnicenadlabem/>. )  
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Příloha č. 9: Úřední deska – fyzická a elektronická (foto, obrázek) 

 

Úřední deska v průchodu na Karlově náměstí. (Zdroj: Archiv autora, 2018.) 

 

Elektronická úřední deska na webu města. (Zdroj: Úřední deska - Město Roudnice nad 

Labem [online]. [cit. 2018-05-10] Dostupné z: <https://www.roudnicenl.cz/urad/uredni-deska>.   
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Příloha č. 10: Roudnické noviny (obrázek) 

 

(Zdroj: Roudnické noviny: Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolí. 2018, únor, s. 1.)  
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Příloha č. 11: Staré a nové turistické informační centrum v Roudnici (foto) 

 

Staré infocentrum vedle hlavního vchodu městského úřadu. (Zdroj: Archiv autora, 2018.) 

 

 

Nové infocentrum s čekárnou autobusového nádraží. (Zdroj: Archiv autora, 2018.)  
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Příloha č. 12: PŘEPISY ROZHOVORŮ se zaměstnanci Městského úřadu 

Roudnice nad Labem 

Přepisy rozhovorů byly pořízeny na základě audionahrávek se souhlasem všech dotazovaných, 

kteří zároveň dali souhlas s použitím přepisů pro účely této diplomové práce. Přepisy byly 

pořízeny s použitím freewarového programu Listen N Write (Dostupné z: <https://listen-n-

write.en.softonic.com>.) 

 

Rozhovor č. 1 

Vedoucí kanceláře starosty, 8 let praxe 

Datum rozhovoru: 9. 4. 2018 

Délka rozhovoru: 57 minut 

 

 

Začali bychom tématem vnitřní komunikace. Mohl byste, prosím, popsat jak na vás působí 

aktuální stav vnitřní komunikace na úřadě? 

Pokusím se o to. Pokud budu mluvit o městském úřadě, bude to v podstatě totéž jako o městu 

Roudnici nad Labem a všechny moje názory jsou moje subjektivní pohledy na věc a tak je 

potřeba je brát. Komunikace, která na městském úřadě probíhá, je vnější a vnitřní. Začínáme 

tedy tou vnitřní... tedy uvnitř úřadu, mezi jednotlivými odbory, mezi jednotlivými zaměstnanci 

a dále ji můžeme tedy upřesnit na komunikaci vertikální a horizontální. Horizontální je mezi 

sobě rovnými spolupracovníky nebo vedoucími odborů nebo při takové situaci, kdy na 

postavené jednotlivých účastníků komunikace nezáleží. Vertikální je zase zpravidla shora dolů - 

od nadřízených k podřízeným ve smyslu zadávání úkolů, případně od podřízených směrem 

k nadřízeným, když se referují výsledky úkolů nebo podávají různé žádosti a tak dále. Vnitřní 

komunikace podle mého názoru, jak jsem předeslal, je někdy lepší, někdy horší - záleží to na 

tom, kdo s kým komunikuje a za jakým účelem. Pro jednotlivé zaměstnance je jeden 

z nejdůležitějších problémů, aby úkoly, které jsou mu zadávány, byly zadány včas, 

v dostatečném rozsahu a srozumitelně a jednoznačně. Tady máme na úřadě poměrně velké 

rezervy. Často dochází k tomu, že je úkol zadán velmi zjednodušeně a zaměstnanec se pak 

složitě snaží dopátrat, co jím bylo myšleno. Do jisté míry je to dáno tím, že například ne každý, 

kdo je ve funkci vedoucí je schopen dobře posoudit, jestli úkol správně zadal, protože je možná 

dobrým zvoleným politikem, nebo odborníkem na svém místě, ale už nemusí být zároveň 

schopným vedoucím pracovníkem tak, aby mu to bylo dáno od přírody nebo aby měl postupy 

vedoucích pracovníků naučené a přešly mu do krve. Přesto při dostatečné komunikaci se toho 

cíle dá dosáhnout, ale někdy je to zbytečně složité. Komunikace na stejné úrovni může být buď 

pracovní nebo mimopracovní. Obojí, ač se to nezdá do zaměstnání patří, protože lidé pracují 

v kolektivu a jako kolektiv se chovat potřebují a musí. Pracovní komunikace je prováděná 

v několika formách - buď jako ústní nebo jako písemná, elektronicky, nebo papírově – tedy 

listinná podoba. A je předávána adresátům zase nejjednodušší cestou.  

Mhm. Ohledně těch vyjmenovaných nástrojů komunikace... Jsou nějaké, které vám třeba chybí 

nebo které byste si dokázal představit, že by mohly zlepšit tvoje pracovní podmínky nebo 
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komunikaci jako celek.  

Mnoho operací by se určitě dalo zjednodušit. Máme například vytvořen – nebo používáme 

systém GINIS
1
 pro řešení objednávek a smluv, který má elektronický základ – systémový – ale 

zároveň k tomu musíme dodávat ještě řadu různých listinných materiálů a řešit podpisy na 

listinách přesto, že systém elektronický by měl umožňovat, aby odsouhlasení položek na 

objednávce nebo na smlouvě bylo řešeno elektronickým podpisem. Tak to alespoň bylo 

slibováno při zavádění tohoto elektronického systému a ne úplně k tomu došlo.  

Dobře, takže dokážete si tedy představit nějaké zlepšení, které by mělo být zavedeno, aby se 

tohle vyřešilo? 

To zlepšení bych viděl v lepším fungování elektronických systémů, které tu zavedené jsou. 

Někdy jsou tam problémy s dodavatelskou firmou, která má systém upravit. Trvá to dlouho a 

nám to v podstatě přidělává práci.  

Takže je to spíše problematika dodavatelských firem – nebo dodavatelů řešení a nikoli vnitřních 

záležitost úřadu? 

Ta už se dostáváme do vnější komunikace, tedy do komunikace města s dodavateli systémů a je 

otázka proč to nejde rychleji zavádět.  

Mhm... Co se týká nějakých vnitřních setkání, porad... užších porad vedení – jak to vlastně 

funguje ve spojení s tvojí pozicí? 

Vnitřní porady jsou na několik a úrovních... První o které se zmíním je porada vedoucích 

odborů nebo oddělení, která probíhá pravidelně jednou týdně – vždy ve čtvrtek od 18 hodin. 

Zpravidla za účasti tajemníka a obou místostarostů. Každý vedoucí odboru nebo oddělení 

poreferuje o tom, co se právě na jeho odboru odehrává, na jakých úkolech se pracuje. A vedení 

zase využije tohoto setkání k tomu, aby buď doplnilo nějaké úkoly nebo dalo na vědomí svoje 

názory a to, co povařuje za prioritní akce, které se právě dělají nebo se mají uskutečnit. Toto 

setkání umožňuje vedoucím odborů, kteří nejsou přímo do řešení problému zainteresování, aby 

se dozvěděli že se vůbec na úřadě něco takového děje a případně mohly zareagovat, pokud by 

měli představu, že se jich to také týká. Další druh porad, který jsou víceméně pravidelné jsou 

porady úzkého vedení města. tedy starosty, místostarostů a tajemníka s mediálním oddělením, 

které patří do kanceláře starosty, kde se řeší komunikace jednotlivých aktivit města hlavně na 

venek. No a třetím typem té nejužší pracovní komunikace ve smyslu porad jsou porady 

jednotlivých odborů nebo oddělení. V rámci kanceláře tedy máme možnost se setkat se 

sekretářkami, s tiskovým mluvčím a s pracovníkem televizního vysílání Městského 

informačního systému a říci si, co je potřeba a jak co sladit, abychom mohli společně fungovat.  

Zpět tedy k poradám vedoucích – fungují porady vedoucích opravdu jako funkční nástroj ke 

zvýšení informovanosti uvnitř úřadu? 

                                                 
1
 Systém GINIS od firmy GORDIC je nejrozšířenější integrační platforma ve veřejné správě, sloužící 

k řízení informačních toků v organizaci. Více viz Program pro veřejnou správu GORDIC GINIS [online]. 

GORDIC spol., s.r.o. 2016 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: <https://www.gordic.cz/produkty/ginis/>. 



 

XV 

 

Ehm... někteří kolegové jsou sdílnější nebo se toho na jejich odborech odehrává více. Jiné, kteří 

jsou především... zaměstnání přenesenou působností toho nemají tolik na sdělení pro ostatní, 

protože ta přenesená působnost se zpravidla ostatních odborů příliš nedotýká. Mám tedy dojem, 

že tyto schůzky, setkání nebo porady vedoucích odborů s místostarosty a tajemníkem svoji 

úlohu plní. Tajemník jako hlavní zaměstnavatel všech zaměstnanců na městském úřadě vyřeší 

to, co tam potřebuje vyřešit prakticky vždy.  

Mhm. A kde vidíš důvod toho, že se těchto pravidelných schůzek neúčastní starosta města? 

Starosta města... to se můžu jenom domnívat... nepovažuje svoji účast na těchto schůzkách za 

potřebnou a nechává tedy volnou ruku – plné pole působnosti místostarostům a tajemníkovi.  

Kancelář starosty dělá servis starostovi. probíhají nějaké schůzky nebo informativní setkání 

právě i se starostou? Aby byl tak říkajíc „ve středu dění“? 

Starosta má pravidelné schůzky, dokonce dvakrát týdně, s tiskovým mluvčím. S ním řeší 

především komunikaci navenek, ať už v tiskovinách nebo v tiskových zprávách nebo formou 

setkání s občany a tak dále. A připravuje s ním i jeho televizní vystoupení v našem městském 

informačním kanálu. Televizním.  

Rád bych se zeptal ještě na setkání toho úzkého vedení města. jakým způsobem probíhají třeba 

ranní porady? Je jim účasten i někdo jiný? 

Ranní porady pod názvem ranní brífingy probíhají každodenně od osmi do devíti hodin. Třikrát 

v týdnu je jim přítomen tajemník, takže kromě starosty a obou místostarostů je tam i tajemník... 

A občas si pozvou někoho s kým hovořit potřebují. V rámci středečních setkání na ranních 

poradách probíhá i informace o komunikacích města směrem ven, tedy přítomni jsou pracovník 

městského informačního systému (pozn.: redaktor televize), tiskový mluvčí a vedoucí kanceláře 

starosty, tedy já.  

V celkové organizaci, především tedy programu vedení města, ale zásadně se podílející na 

chodu celého úřadu je právě sekretariát starosty, který je pod vedením kanceláře starosty - 

respektive je tam zařazen. Jakou zkušenost máte právě s tímto úsekem - se sekretariátem a 

asistentkami? 

(...) Sekretariát má dvě asistentky. Paní XXX je především sekretářkou starosty a místostarostů 

a bakalářka XXX vytváří podklady pro tajemníka, ale zároveň se obě doplňují. Bakalářka XXX 

má na starosti finance kanceláře starosty. Obě jsou schopné doplňovat program pana starosty, 

obě samozřejmě se postarají o hosty, kteří přicházejí k jednáním. Připravují občerstvení, 

zajišťují nákupy, které kancelář starosty provádí a tak dále. Paní XXX připravuje k podpisu 

starostovi, v případě jeho nepřítomnosti tak zastupujícímu místostarostovi, veškeré listiny, které 

za město nebo za úřad starosta podepisuje. Zároveň se ještě stará o Svazek obcí podřipsko, kde 

vede veškerou agendu. Paní XXX jako velmi dobře vybavená němčinou se stará o komunikaci 

s německým partnerským městem Dessau-Roßlau a zajišťuje překlady a tlumočení při všech 

jejich návštěvách nebo při jejich přítomnosti a působení v Roudnici. 
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Plynule bychom využili téhle příležitosti k přechodu k veřejné - vnější komunikaci. Sekretariát je 

takovou přirozenou branou pro veřejnost – je to vlastně jedno z prvních míst po podatelně a 

infocentru, kde se veřejnost setká v úřadem. Jak probíhá komunikace s veřejností v rámci 

sekretariátu starosty a jsou nějak nastavená pravidla? 

Pravidla nastavená jsou a komunikace s veřejností probíhá. Obě sekretářky – asistentky jsou 

k veřejnosti velmi vstřícné a první kontakt by tedy měl být s tou veřejností po nějaké telefonátu, 

kdy se občan, případně zástupce nějaké společnosti, chce sejít se starostou nebo místostarosty. 

V takovém případě by sekretářka měla zjistit v jaké věci bude jednání probíhat, měla by vybrat 

vhodný termín v diáři pana starosty nebo místostarostů a měl aby připravit půdu pro setkání. 

K tomu jsou k dispozici elektronické diáře představitelů města, do kterých může sekretariát 

přímo vpisovat a upravovat termíny setkání. Občas se stane, že občan nebo zástupce nějaké 

firmy nedá prvotní impulz k setkání pomocí telefonu nebo e-mailu, ale objeví se znenadání na 

sekretariátu a dožaduje se setkání se starostou nebo místostarosty. Mlže být následně udiven, že 

starosta je zrovna zaneprázdněn a není možné ho přijmout okamžitě. Přestože i při návštěvě 

člověka tak říkajíc z ulice by měl být postup podobný, tedy měl by být napřed zjištěn účel jeho 

návštěvy a následně s ním domluven termín, kdy k setkání dojde. Někdy vyšší moc v podobě 

pana starosty zasáhne a přijme občana přímo, což na jednu stranu působí dobrým dojmem pro 

občana, že je mu vycházeno vstříc, ale na druhou stranu to někdy přivádí trochu do nesouladu 

další činnost sekretariátu a návaznost dalších návštěv. Protože starosta by měl mít třeba jiný 

program, ale dal přednost přijetí tady toho občana.  

Je v praxi tento postup z vašeho pohledu lepší než kdyby byl občan odmítnut? Promítne se to 

v nějaké celkové spokojenosti s našimi službami jako úřadu? A nebo spíše to narušení je 

závažnější než by byl přínos té změny? 

Z pohledu občana to jistě bude vždycky kvitováno s povděkem, že je vždycky přijat, když jde 

zrovna okolo. Samozřejmě někdy to může být návštěva neplánovaná a může to být člověk, 

který městem projíždí a příště se sem nedostane tak snadno... Z pohledu chodu kanceláře 

starosty, respektive vlastních aktivit pana starosty, se někdy dostává sám pan starosta díky své 

benevolenci a vstřícnosti do úzkých, kdy pak těžko stíhá následné schůzky a točí se to potom 

v kruhu. Je to ale jeho vůle. On má právo si zvolit jak bude postupovat. 

Jaká je zkušenost vaše osobní s kontaktem s veřejností? 

Za mnou jako za vedoucím kanceláře většinou veřejnost přímo nechodí. Často přijímám 

telefonické hovory. Nikdy se nedostávám do situací, které bych nemohl nějak vyřešit - nebo 

zatím se mi nestaly. Pokud se na mě někdo obrací a je to člověk, který neví přesně jestli se 

obrací na správnou osobu, tak ho usměrním na příslušný odbor nebo mu pomůžu sjednat si 

schůzku třeba u toho pana starosty nebo místostarostů, pokud to byla jeho prvotní tužba.  

Zaznamenal jste u veřejnosti takový ten přístup, který je vžit v české společnosti, že úředník je 

v podstatě zaplacen za nějakou službu a musí vyjít veřejnosti ve všem a bezpodmínečně vstříc? 

Je tenhle stereotyp rozšířený mezi lidmi, kteří navštěvují úřad a nebo nikoliv? Nebo, zkrátka, ta 

zkušenost je dobrá? 
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Je ot velmi rozmanité. Každý člověk je jiný. Někdo přichází ostýchavě a je vděčný za každou 

radu, někdo přichází lehce arogantní, ale většinou se jsem schopen se s lidmi dohodnout, 

vysvětlit si, co chtějí a rozejít se bezproblémově. 

Mhm. Zeptám se na další důležitou skupinu... kategorii... a tou je komunikace s médii. 

Komunikace s médii má svá specifika. Jak je chápete vy, ve spojení s úřadem a vedením města? 

S médii by za město měl komunikovat tiskový mluvčí. V poslední době se to konečně podařilo 

trochu systematizovat a divoká vyhlášení lidí z úřadu směrem k médiím se omezila ku 

prospěchu věci. Tiskový mluvčí chrání vedení města a třeba i zaměstnance odborů pře tím, aby 

jejich prohlášení byla médii zneužita vytržením z kontextu, kdy jejich vyjádření mohou získávat 

úplně jiný význam, jinou podobu, vyznění než bylo původně v úmyslu. Pokud se systém 

dodržuje a s médii komunikuje město nebo úřad prostřednictvím tiskového mluvčího, nedochází 

k žádným problémům.  

Na druhou stranu pokud to nedodržuje, alespoň bylo naznačeno, že to nedodržuje v některých 

okamžicích, tak co se děje? 

Někdy se může stát, že včas si neuvědomí, například představitel města, důsledky svého 

počínání, když přijímá média bez konzultace tiskového mluvčího. Pak se stává, že se 

v tiskových zprávách některých listů nebo reportážích ať už rozhlasových nebo televizních 

objevují nepřesné informace, které město dehonestují a sám tazatel, tedy představitel města, 

s nímž byl rozhovor proveden, jak byla jeho slova v podstatě zneužita. To už je ale pozdě. 

Z toho už se těžko dá udělat nějaký rozumný výstup.  

Bývá to pravidlem? 

V poslední době je to opravdu výjimkou.  

Spíše se mi jedná o to, jestli bývá pravidlem, pokud nejde výstup přes tiskového mluvčího, 

že jsou informace zkresleny.  

Stoprocentním pravidlem to není. Ale někdy k tomu může dojít i když to není prvotním cílem. 

Existují periodika, kde je i cílem poškodit nebo podat tu zkreslenou informaci, ale stane se i že i 

redaktor je jenom člověk... že redaktor, který přijde a žádá o informaci, kterou pak použije 

chybně nebo zkresleně - jinak než mu byla podána. Stejně ve výsledku potom ten zesměšněný 

je buď tedy vedoucí odboru nebo představitel města, který tu informaci prvotně podával.  

A jak to bylo řešeno ve chvíli kdy mluvčí na městě nebyl? 

(...) No... Když na městě nebyl tiskový mluvčí a ohlásila se například nějaká agentura televizní 

nebo rozhlasová nebo zpravodajská, že chce udělat rozhovor pro média... Pokud se ohlásili 

včas, projednával to starosta a místostarostové, případně tajemník společně co by tam mělo 

zaznít, jak by to tam mělo zaznít a byla provedena nějaká příprava, aby ten mediální výstup 

nebyl zneužitelný. Což je představa naivní, pokavaď amatéři jsou kontaktováni profesionálem, 

který stejně, když bude chtít, dosáhne svého a z té reportáže si vybere to, co potřebuje slyšet. 

Ale jako jsme uvedl, ne vždycky to tak je.  
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Dobrá. Dala by se spolupráce s médii v posledních letech označit jako pozitivní, jako prospěšná 

pro město?  

Z mého pohledu je to výrazný posun k lepšímu stavu, tiskový mluvčí je schopen ohlídat 

případné chyb, které by byly jinak mediím poskytnuty, je to přítomen jednání s médii a i 

zástupci médií při přítomnosti tiskového mluvčího se mluvčí úplně jinak, než když tiskový 

mluvčí přítomný není. 

Jak vidíte obraz českého úředníka, třeba i úředníka přímo tady, na malém městě v Roudnici nad 

Labem, v médiích? Takový ten mediální obraz, který je prezentován běžnému člověku? 

Nepůjde asi tak o prezentaci obrazu úředníka, spíše řeknu jaký mám pocit, že je ten úředník 

lidmi vnímán, ale bude to rozmanité, pro řadu lidí je úředník někdo, kdo sedí na prameni jako 

žába a nechce dopustit, aby se občan domohl svých práv, pro jiného je úředník člověk, který mu 

pomáhá když je občan v nouzi, má problémy různého typu a vlastně úředník je ten, kdo ho 

z těch problémů vytáhne. 

Myslíte si, že by se s tím obrazem dalo něco dělat? S tou představou... 

Ta první kategorie lidí, která vidí úředníka, jako škůdce a přímo to slovo úředník je pro ně 

pomalu sprosté slovo, je buďto z vlastní zkušenosti, která je nedobrá, z nějakého jednání na 

nějakém úřadě a nebo je to hluboce zakořeněné, snad ještě z dob Rakouska-Uherska a s tím se 

mnoho dělat nedá. Pokud má někdo vlastní zkušenost špatnou, je to smutné a pak je ale šance, 

že při dalších dobrých zkušenostech ten svůj původní názor poopraví. 

Mhm. Přejdeme k prezentaci, k výstupům, které jdou z města. Máme tady několik 

komunikačních kanálů, jak by jste zhodnotil aktuální stav komunikace města a prezentace 

nějakých výstupů které tu vznikají? 

Jak už jsem se zmínil, s vedením města na pravidelných týdenních schůzkách se probírá co a 

jak má být navenek komunikováno. Hlavním garantem obsahu a formy prezentace navenek je 

tiskový mluvčí, který s redaktorem televizního vysílání MIS připravuje výstupy do televizního 

kanálu Městského informačního systému, tam vystupuje nejčastěji starosta, nebo 

místostarostové. Zřídka se povede i reportáž, která je následně v TV MIS odvysílána a vychází 

z aktivit jednotlivých odborů, ať už je to odbor školství, kultury a sportu a odbor dopravy, nebo 

třeba odbor životního prostředí televizní vysílání má poměrně velkou sledovanost i když 

kanálem TV není pokryto celé město, ale dost lidí sleduje toto vysílání pomocí služby Youtube 

dostupné na internetu. Druhým médiem, který město velmi široce využívá, je místní rozhlas. 

Hlášení místního rozhlasu probíhají víceméně pravidelně a občané jsou informováni 

o důležitých aktuálních problémech ve městě. Zcela pravidelné je rovněž informování 

veřejnosti pomocí tiskoviny města, Roudnických novin, které jsou měsíčníkem a jsou vkládány 

do všech schránek ve městě v nákladu sedm a půl tisíce kusů. Tento měsíčník je částečně 

naplňován příspěvky organizací a občanů z města, ale svoji podstatnou část – zhruba třetinu – 

využívá vedení města k tomu, aby mělo svůj tiskový informační kanál. Pokud dochází ve městě 

k nějakým náhlým uzavírkám, nebo je potřeba vykomunikovat písemnou formou něco velmi 

důležitého. Máme ještě možnost vydat mimořádné vydání buď bulletinu Roudnické noviny a 
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nebo třeba jednotlivých listů které jsou vkládány do schránek obyvatel, v především té části 

města, v které se úprava stavební, nebo dopravní, obzvláště týká. Další formou komunikace 

záměrů města navenek jsou setkávání s občany. Ponejvíce se jich využívá při přípravě velkých 

stavebních i dopravních akcí, k tomu nutno podotknout, že i když se o takových setkáních 

veřejnost od města včas dozvídá na několika úrovních, zájem z řad občanů je poměrně malý, 

nepřicházejí na ta jednání, přestože zváni jsou. Další komunikace směrem navenek probíhá 

samozřejmě formou tiskových zpráv, které zajišťuje tiskový mluvčí formou informací 

v datových systémech a emailové komunikaci, nebo přímo na přepážkách, nebo v kancelářích 

jednotlivých oborů a oddělení. Město Roudnice má svůj samostatný web, který je navštěvován 

přiměřeně, pro někoho z občanů je dobře strukturovaný, pro někoho je nepřehledný. Zvláště 

občany z jiných měst, kteří nejsou na jeho strukturu zvyklí… Občas se v něm nemůžou vyznat. 

Ale městský web by měl v letošním roce doznat změny k lepšímu. 

Co konkrétněji znamená tahle změna k lepšímu? 

To znamená, že zastaralý systém se bude nahrazovat novým. Jak po stránce obsahové, tak po 

stránce formální by měl být přehlednější, měly by tam být rovněž i jazykové mutace a možnost 

sledování našeho webu i prostřednictvím jiných systémů, nejenom klasického počítačového 

internetu, ale i úprava pro smartphony. 

Jaké jsou zkušenosti se sociálními sítěmi? 

Ze sociálních sítí používáme pouze facebook a to jako informační médium směrem navenek. 

Není to pro nás ale stěžejní záležitost. 

Děkuji za výčet komunikačních kanál. Určitě je vždy co zlepšovat, nicméně, vidíte nějaký 

prostor pro zlepšení komunikace města jako takové? 

Jako navenek, nebo...? 

No hovořili jsme o nějaké připravované změně v rámci webových stránek, nicméně, vidíte 

nějaký prostor, ve kterém by se mohla rozvíjet Roudnice po komunikační stránce směrem 

k veřejnosti? Nějaké nedostatky, případně něco, co by šlo zásadně zlepšit? 

Bylo by krásné, kdyby se nám dařilo komunikovat směrem k veřejnosti více vize a záměry, 

které město má. Ale aby se daly komunikovat, museli bychom je my mít. Současně s tím by 

musela být dostatečná ochota vystupovat například před kamerou ze strany těch, kteří by před 

ní vystupovat měli. Nedomnívám se, že je to úloha jednotlivých zaměstnanců města - myslím 

si, že tak jako někteří volení představitelé by k tomu měli přistupovat i další volení přestavitelé, 

kteří zatím k této činnosti mají spíš odpor. Pokud chtějí uspět u veřejnosti, je potřeba, aby byly 

vidět a slyšet jejich názory a mohli dát veřejnosti jasně najevo, že  dokážou vést město, že mají 

představu o tom, kam se má město vyvíjet a jak toho dosáhnout. 

Jaká je tedy zkušenost s volenými zástupci - to znamené všemi členy zastupitelstva města 

v návaznosti na komunikaci v Roudnici nad Labem? 

(...) Zkušenost je taková, že aktivita volených zástupců města se probouzí zpravidla před 
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volbami. Jinak o nich většinou není moc vidět, kromě některých, kteří se prezentují především 

na zastupitelstvech. Nebo, když se děje ve městě něco velmi závažného... jako například když 

hrozilo uzavření roudnické nemocnice, tak aktivity některých se zvyšovaly. Naprostá většina 

zastupitelů ani nereaguje na pozvánky na různá společenská setkání, ani na projednávání 

některých důležitých bodů programu města s veřejností a... chodí, pokud vůbec, pouze na ta 

zastupitelstva.  

Je dle vašeho názoru patrná nějaká vazba, nebo možná vazba, mezi aktivitou zastupitelů a 

participací veřejnosti na veřejném dění v Roudnici nad Labem? 

Určitě ano, protože pokud je volený zastupitel známý ve svém bydlišti a pomáhá lidem s jejich 

problémy, tedy zajišťuje aby problémy občanů byly na městě více slyšet, pak na něj budou 

občané spoléhat a určitě se to pro něj v dobrém projeví, pokud bude třeba v dalších volbách 

opět kandidovat. Uvedu naprosto konkrétní příklad: Místostarosta XXX pochází z Podlusk. 

Podlusky jsou částí města Roudnice, které bylo dlouhodobě přehlíženo, podceňováno a nebylo 

mu věnováno dostatek pozornosti. Ve výstavbě, v dopravě... a řešení dalších problémů 

spojených s životem obyvatel. Co máme místostarostou pana XXX, tedy v posledním volebním 

období, pro městskou část Podlusky tento stav podstatně zlepšil. Myslím si, že ho budou určitě 

podporovat, protože vidí, že jeho práce pro lidi přináší ovoce. Druhý místostarosta zase žije na 

Bezděkově. Bězděkova byla druhá městská část Roudnice, která je znevýhodněna svojí 

polohou. Je daleko od centra. V poslední době je jejím největším problémem, že tam nejsou 

kapacity zásobování, nejsou tam obchody. Demografickým centrem se stala sídliště Sever a Jih, 

kde se nachází řada prodejních sítí, nákupních sítí, benzinových stanic a tak dále.Takže 

Bezděkov se z toho ohledu stává Popelkou, částečně se vylidňuje a lidé za nákupy musí dojíždět 

nebo docházet. Aktivity místostarosty XXX tuhletu část města trochu zlepšují z pohledu 

občanů.  

Dá se tedy říct, že vedení města vyvíjí dostatečnou aktivitu v tomhle směru? Jediné v čem máme 

jako Roudnice rezervy je tedy aktivita zastupitelů? 

To zdaleka není jediné, v čem máme rezervy. Rezerv máme mnoho. Například si dovedu 

představit, že je spousta nedostatků  ve městě, o kterých dlouhodobě víme a odkládáme jejich 

řešení. Nebo... špatně provedené akce, které jsou v rámci udržitelnosti nějakého projektu. Víme, 

že ta doba udržitelnosti bude končit a stejně nejsme schopni se včas připravit na to, abychom 

zareagovali a dali do pořádku to, co v projektu bylo špatně. Zlepšovat je stále co.  

Proč se některá témata nekomunikují? Jaký je k tomu důvod? 

Pravděpodobně obava, že pokud by se více problematika šířila na veřejnost, že by to ukázalo 

nějakým způsobem neschopnost řešit problémy. (...) 

To znamená, že negativní záležitosti město vůbec nekomunikuje? 

(...) Dá se říct, že tomu tak často bývá. Nebo je o to alespoň snaha. Myslím si, že pokud se 

občanům důvod správně podá a vysvětlí,ž e občan bude schopen tohle pochopit. Čekat až 

problém sám vyhnije, vyšumí a zapomene se na něj, za správný nepokládám.  
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Mhm. (...) Je patrná nějaká změna - zvlášť teď, v tom předvolebním období? My jsme narazili 

na určitý nárůst aktivity, nicméně, cítíte, že s přicházejícími volbami je tendence něco měnit? 

S přibližujícím se termínem voleb se rozhodně více zamýšlíme nad tím, co se podařilo nebo co 

by se alespoň dalo pojmenovat jako povedená aktivita. Rozhodně nemám pocit, že bychom se 

snažili více vysvětlovat věci, které se něpodařily - u těch je právě spíš ten cíl je moc 

nevyzvedávat.  

Máte dojem, že ty čtyřleté volební cykly mají nějaký zásadní vliv právě na komunikaci? Je to 

spíše výhodou, nevýhodou - dá se nějak zhodnotit?  

No, je to stav, který se nedá změnit. Má výhody i nevýhody... Když přijde nový člověk do 

politiky, tak se nejdřív rozhlíží. V podstatě rok mu trvá, než pochopí o co vlastně na tom úřadě 

jde. Často mladý politik - například - přichází do té politiky velmi naivní a má představy, které 

se splnit nedají. Ze čtyř let tedy zbývají tři roky na to, aby se začalo něco dít. Přičemž poslední 

rok je zase zcela zvláštní tím, že politik neví, jestli po volbách ještě pokračovat bude nebo 

nebude, takže v závěru toho volebního období už zase začíná taková opatrnost. Ale... svým 

způsobem je i pochopitelné, že není snaha pouštět se do projektů, které by případný následník 

v pozici mohl vidět jako nevhodné a musel by je problematicky rušit a odstraňovat jejich 

následky. Čtyřleté volební období se mi tedy z tohohle pohledu zdá jako poměrně krátké... no 

ale tak je to nastavené systémově.  

Rozumím. Kdybyste si měl vzpomenout na jednu věc související s komunikací města, kterou 

byste za poslední období mohl změnit, která by to byla? 

Stojíme před obdobím, kdy má být komunikace města, hlavně PR města řešeno pomocí 

dodavatelské firmy. Zatím neznám žádné bližší podklady, nemůžu se k tomu vyjádřit. Obecně 

se ale domnívám, že nikdo z venku z daleka, nemůže městu, když ho dostatečně dobře nezná, 

dělat takové PR, které by bylo skutečně na míru a mohlo být prospěšné aniž by to nepřinášelo 

další komplikace.  

To je zajímavý podnět. Znamená to, že v poslední době tedy vedení města uvažovalo o tom, že 

by si najalo externí sílu, která by přispěla k celkovému pozitivnímu obrazu města v očích 

veřejnosti? 

Ta úvaha už je vtělena do připravované smlouvy, která byla zadána s tímto účelem externí 

společnosti. Ta smlouva zatím ještě na město zaslána nebyla, čili její podobu v tuhle chvíli 

neznáme.  

Z čeho vychází tahle potřeba? 

To ví pouze zadavatelé. Já jsem s tím srozuměn nebyl.  

Mhm. Takže v tuto chvíli je to spíše v nějaké úrovni záměru jak rozšířit informovanost, případně 

publicitu některých aktivit, které město má a zlepšit jeho image. Nicméně ta změna – co byste 

tedy změnil na komunikačním prostředí města za poslední volební období?  
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Zřejmě to vycházelo z názoru vedení města, nejvyššího vedení, že obraz města pro občany na 

venek obecně není dostatečně dobrý. A že příčina je v tom, že nedokážeme dostatečně 

vypíchnout to pozitivní, co se tu děje. Je otázka, jestli obraz města se zlepší tím, že se bude víc 

zvýrazňovat to pozitivní, nebo jestli se bude dít více toho pozitivního, aby se to mohlo následně 

zprezentovat. 
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Rozhovor č. 2 

Vedoucí odboru životního prostředí, 15 let praxe 

Datum rozhovoru: 12. 4. 2018 

Délka rozhovoru: 1 hodina, 2 minuty 

 

 

Povězte mi, prosím, něco o funkci, kterou na městském úřadu zastáváte. 

Vedoucím odboru životního prostředí jsem od okamžiku, kdy došlo k zásadní změně ve veřejné 

správě, tedy k 1. lednu 2003, jsem byl jmenován vedoucím odboru životního prostředí 

v Roudnici. Předtím jsem rok dělal vedoucího referátu životního prostředí na okresním úřadě 

v Litoměřicích. Takže v podstatě pamatuji tu éru dob okresních úřadů kdy samozřejmě veřejná 

správa byla v trošku jiné rovině, byť ta moje zkušenost původní byla determinována v roce 

2002 a chystanou literací okresních úřadů, takže to nemůžu brát jako úplně standardní rok, ale 

nicméně v podstatě tuhletu agendu jsem dostal už před těma mnoha lety. Současně jsem si 

ponechal teda agendu státní správy lesů. Z části z taktických důvodů, abych neztratil úplně 

kontakt s nějakou odborností, takže… proto jsem si tu lesařinu chtěl zachovat – protože jsem ji 

vystudoval. I v případě jakýchkoli organizačních změn na radnici jsem se v podstatě domníval, 

že bych tím měl zajištěnou jakousi agendu, v které bych případně mohl pokračovat, kdyby se 

vedoucích stal někdo jiný, což samozřejmě nikdy nemůžeme vyloučit.  

Jak hodnotíte vnitřní komunikaci úřadu? Teď mám na mysli pouze uvnitř, jako celek. 

V podstatě tok informací na radnici… Vnímám ho jako neřízený, operativně se přizpůsobující 

se dané situaci. Současně tohle je vždycky determinováno personálním obsazením – jak 

vedením radnice ve smyslu samosprávy, tak tajemníkem, kterého vnímám jako zastřešujícího 

především státní správu a organizační strukturu. Na druhou stranu vždycky je to o prioritě 

některých úkolů… a teď vůbec nemám na mysli státní správu nebo samosprávu, ale jsou úkoly, 

které je třeba řešit rychle. Z nějakého důvodu je na ně akcent. Tak pochopitelně potom bych 

řekl, že ta komunikace funguje lépe a nenastane taková ta etapa jakýchsi pravidelných porad. Já 

tomu říkám rád kontrolní dny, byť je to teda spíš terminus technicus ze stavební oblasti, kdy si 

můžeme říct: „Ano, situace se odvíjí tak, tak a tak, a je potřeba operativně na to reagovat.“ 

Pokud jde o ten běžný režim, tak si myslím, že ten občas drhne – koneckonců to občas řešíme 

i na poradě s tajemníkem. Je nám občas vytýkáno, že odbory spolu nekomunikují. Jenže ono to 

není o tom, že bychom nekomunikovali úmyslně z důvodu nějakých osobních averzí.  

Máte tím na mysli větší porady; to znamená porady vedoucích odborů? 

Ano, v podstatě na poradách vedoucích odborů je občas řečeno, jaktože informace z OMH 

(pozn.: odbor místního hospodářství) se nedostala k nám, abychom na ni my mohli zareagovat a 

nebo naopak. Což já vnímám jako… ano, že to skutečně je takhle, že tato disproporce může 

nastat. Kdysi jsem se o tom bavil s tajemníkem. V podstatě jsem říkal, že úkoly, které jsou 

mezioodborové, tak by vždycky měly být… měly by  mít jednoho vedoucího stanoveného. 

Samozřejmě ideální by bylo, kdyby to byl tajemník, protože pochopitelně, když tajemník dá 
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nějaký úkol, tak ho všichni vnímáme jako level výše nadřízeného, tím pádem on mi může říct: 

„Hele, teďka tohle dělat nebudeš a budeš se věnovat tomuhle.“  

Aby nebyl nadřízeným jiný nadřízený vedoucího odboru… 

Ano, já těžko mohu úkolovat… respektive s kolegou na jiném odboru víme, že mohu 

zaúkolovat podřízeného toho kolegy na jiném odboru, nebo eventuálně i přímo jeho, ale už je to 

daleko složitější. Osobně si myslím, že tyhlety úkoly a akce, které se dotýkají vícero odborů – a 

to si myslím, že jsou ostatně schopni posoudit všichni, nebo velká většina vedoucích odborů, 

kterých se to bude dotýkat, ta parciální problematika – tak si myslím, že by měli v tomhletom 

okamžiku znát mechanismus, jakým způsobem řešení toho úkolu nastavit, aby tam byla ta 

hlava, ten šéf, který to bude koordinovat. Není to nic složitého ve smyslu, že to není tolik 

o manažerské práci jako o organizaci. Přišlo to tehdy a tehdy. Od tebe bych potřeboval tohle a 

tohle. Od tebe tohle. A potřebuju to do týdne. Do deseti dnů.  

Takže byste uvítal aby zadávání úkolů bylo více direktivní shora, co se týká struktury úřadu, a 

aby tajemník měl pod sebou více té hlavní administrace projektů a zadávání úkolů? Aby to 

zkrátka šlo shora a nemusel jste komunikovat na stejné úrovni v organizační struktuře jako jiný 

vedoucí odborů – tam to vázne. Bylo by tedy dobré, kdyby to šlo svrchu? 

Nevím. Asi by to bylo ideální, kdyby to šlo svrchu. Byť si to neumím technicky představit. 

V podstatě by to znamenalo, že by tajemník musel dovedeno ad absurdum rozdělovat poštu 

úřadu pro všechny odbory, což prostě nejde. Takže asi ne. Možná – a to je opravdu myšlenka, 

která vyplynula tady z okamžiku – možná že akce, které přesahují působnost jednoho odboru, 

tak by měly nějakým způsobem být třeba evidovány někde na síti, kde bychom všichni věděli a 

měli možnost se podívat do databáze, co se nás týká a netýká. Eventuálně sejít se nad tím. Spíš 

si myslím… asi, ale to je to… pak to tam někdo zapomene napsat… to asi ne. Asi v okamžiku, 

kdy takovouhle záležitost dostanu na stůl a já ji vyhodnotím – a to už by měla být jenom moje 

zodpovědnost – že se to bude týkat více odborů, tak bych v podstatě měl mít možnost, stejně 

jako kdokoliv z kolegů, svolat v nejkratší možné době řádu hodin schůzku. Hele, sejdeme se 

nad tímhle, potřebuju tohle, zajímá tě to, nezajímá tě to. Spíš asi takhle.  

Cítíte, že by bylo třeba řešením, kdyby měl tajemník člověka, který by mu tuhle část agendy 

zjednodušil? Který by se mu o ni postaral, třeba by i tu poštu třídil… a potom on by měl rovnou 

možnost tu práci zadat. Tedy osobně, ale měl by to předpřipraveno. Myslíte, že by to 

zefektivnilo proces komunikace mezi jednotlivými odděleními a celkové řešení úkolů? 

No, víceméně byla by to taková prodloužená ruka tajemníka, kde on osobně to dělat nemůže… 

to by ano, pomohlo k vyšší efektivitě. Trošku se bojím toho – protože mám tuhletu zkušenost, 

když se domluvím s kterýmkoli odborem, a od nikoho to nevnímám jako nechuť se setkat – že 

nastane situace „dneska se mi to nehodí, zítra se to nehodí tobě“ a je z toho den. Pak do toho 

přijde něco nečekaného a vlastně se sejdeme třeba až po týdnu a to už může být pozdě. Takže 

asi ano. Možná… kdyby tenhleten člověk ráno každý den svolal maličkou poradu vedoucích 

odborů, těch kterých by on vyhodnotil, že se jich to týká… ano, to by možná byla cesta. 
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Aha, chápu. Zeptám se tedy rovnou jaké zkušenosti máte s vnitřní komunikací co se týká 

nástrojů, které se tady na úřadě využívají, nebo které vyžíváte vy osobně? Rozumějme tím 

Outlookovou e-mailovou síť, vnitřní síť úřadu – to znamená síťové disky, případně nějaké 

systémy jako GINIS
2
 a podobně. 

Řeknu to úplně jednoduše: líbí se mi to, fandím tomu, nicméně sebekriticky řeknu, že neumím 

využít v plné šíři možnosti, co ty nástroje nabízejí. Myslím si, že drtivá většina kolegů je na tom 

naprosto stejně. 

Zkuste, prosím, pojmenovat ty nástroje. Které z těch dostupných nástrojů využíváte? 

(..) V podstatě Outlook mi vyhovuje úplně maximálně. Fajn je mít věci v kalendáři, na druhou 

stranu řeknu je otrava psát věci stále dokola. Přijde mi papírová verze na stůl, dál si to napíšu do 

Outlooku do kalendáře a současně jsem zvyklý chodit s diářem papírovým, to znamená, že 

minimálně krátká poznámka je tam. Mluvím o soukromém kalendáři, kam některé věci typu 

zastupitelstva je taky potřeba si zapsat, protože ten den se vrátím domů v deset hodin. Takže to 

je určitě věc, kterou využívám, ale třeba synchronizace s některými mobilními telefony je 

komplikace opravdu, jo. Ale to je věc, kterou by mi určitě někdo pomohl (-) dokázal pomoct 

vyřešit. To je jedna věc. GINIS vnímám jako nástroj, který funguje. umí tisíc věcí, ale pro 

běžného uživatele je v podstatě zbytečně složitý. Já ho vnímám především jako ekonomický 

nástroj – čili pro účtárnu je to určitě vynikající. Pro nás, kteří děláme jednu objednávku za 

měsíc je docela komplikace když proběhne nějaký upgrade programu a trošičku se tam něco 

změní a my to musíme konzultovat s ekonomickým odborem, což je trochu otrava. Ale nicméně 

ano, třeba kniha ročních faktur, kde mám možnost se podívat, které faktury jsou na úřadě, 

i když se mě třeba netýkají, eventuálně zabloudily někam jinam, to je fajn. Takže tohleto asi 

ano. (…) V podstatě náš intranet nebo naše síť – ne všichni máme přístup úplně na všechno – 

na druhou stranu, když na to nemám přístup a eventuálně se třeba o té možnosti nedozvím, tak 

ji ani nemohu užívat, byť by možná pro mě mohla být zajímavá. Mám na mysli třeba GISový
3
 

záležitosti. Opět – nerozumím tomu, ale uvítal bych, fajn by bylo kdybychom třeba jednou za 

rok se s IT sešli a – to je taky myšlenka, která teďka vznikla – aby nám kluci řekli: „Hele, je 

možnost tohle a tohle: Zajímá to někoho z vás?“, protože vím, že je to o nastavení práv plus 

kapacit a sítě a tak… ty technikálie jdou úplně ale mimo mě. Prostě abych věděl, ano, tohle mě 

zajímá… Když jsme třeba takhle řešili otázku kdo potřebuje mít náhled do registru obyvatel tak 

stejně, myslím si, že bude dneska spousta GISových vrstev k dispozici, ale ne všichni o nich 

třeba ví.  

Dobře. Je něco, co by vám tu práci usnadnilo? Dokážete si představit takový nástroj, nebo 

znáte ho, který tady nemáte a přitom byste s ním mohli pracovat? 

                                                 
2
 Systém GINIS od firmy GORDIC je nejrozšířenější integrační platforma ve veřejné správě, sloužící 

k řízení informačních toků v organizaci. Více viz Program pro veřejnou správu GORDIC GINIS [online]. 

GORDIC spol., s.r.o. 2016 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: <https://www.gordic.cz/produkty/ginis/>. 
3
 GIS = geografický informační systém. Počítačový systém, umožňující ukládání, správu, vizualizaci a 

analýzu prostorových dat týkajících se konkrétního území. Více viz Co je GIS? [online]. Publikováno 

15. 12. 2010 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: <http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/11/co-je-

gis#.WtkYz-qgeUk>. 
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No… jako v tomhletom okamžiku se přiznám, že mě nenapadá… jako beru s sebou, jsem 

vybaven – mám notebook, mám tablet, takže ta možnost je bez problémů se přihlásit z domova 

nebo z venku, nebo alespoň se podívat na maily. Co by bylo fajn, možná by bylo prima moct se 

přihlásit do sítě – do intranetu. Abych v podstatě doma vidět síťové disky. To jsme u toho – to 

jsme se bavili, že spoustu věcí s ohledem na otázky osobních dat by neměly být na lokálních 

počítačích, ale na síťových discích, které je možné daleko líp zabezpečit. Ale faktem je že, 

prostě, děláme doma – tomu se nevyhneme – takže by bylo fajn moct se přihlásit vzdáleně na ty 

síťový disky, ty který vidím tady v kanceláři.  

Aha… Hm, teď tedy naopak nejslabší stránka co se týče komunikace, kterou jste zaregistroval 

za tu dobu působení zde na úřadě, co se týká vnitřní komunikace? Co vnímáte jako takový ten 

palčivý problém, pokud takový vůbec existuje? 

(…) Tak já nevím, jestli je to vysloveně otázka komunikace, ale on se tady pořád tak nějak 

prolíná ten souběh státní správy a samosprávy. No, k tomu se určitě dostaneme ještě později… 

Ano, k tomu se dostaneme.  

Takže to asi v tomhle momentě není, no…  

Čili tento občasný konflikt, tohle nepochopení, ten je problematický? 

To je velice slabé místo, bolavé místo, ale že bych vyloženě tady že bych viděl – není to 

o dočasných výpadcích. To samozřejmě… o tom to není, ale jako nevidím tady úplně slabé 

místo.  

Dobrá tedy. Státní správě a samosprávě se budeme věnovat v bloku na konci. Můžete mi říct, 

prosím, jaké jsou vaše zkušenosti z komunikace s veřejností? Tedy v rámci úřadu – v rámci vaší 

práce. Jaká je komunikace s veřejností na městském úřadu, dle vašich zkušeností? 

Takhle… já si myslím, že komunikace ze strany úřadu… je tady snaha o maximální otevřenost, 

maximální umožnění komunikace občanů s námi. Aby v podstatě nás kdykoliv mohli 

zastihnout. tahleta snaha o maximalizaci ale, mám pocit, že ve finále je kontraproduktivní. Taky 

jsme se toho už v minulosti dotkli při některých jednáních. Mám na mysli třeba to, že… ehm… 

teďka jsme to trošku zlepšili a pátky už nejsou úřední dny, ale doby, kdy skutečně veškerá 

pracovní doba byla úředními hodinami, úředními dny, ve finále to vedlo k tomu, že občan přišel 

na radnici a měl představu, že kdykoliv toho úředníka zastihne u stolu. Smutný je, že se to 

domníval i mezi půl dvanáctou a půl jednou, protože dotyčný občan si vyběhl místo oběda na 

radnici a divil se, že v té době je úředník na obědě, eventuálně si místo oběda šel taky něco 

vyřídit, takže… jako si myslím, že to bylo docela neštěstí. Ale chci tím říct to, že specifikum 

našeho odboru je v poměrně rozsáhlé práci v terénu. A to jak ve městě, tak dokonce v celém 

správním obvodu ORP. Tím pádem jestliže ten člověk má dělat kvalitně svoji práci, tak mnoho 

věcí – většinu věcí – musí vidět venku v terénu. Takže on se v těch úředních hodinách musí 

sebrat, skočit pro auto a jet tu na Zálabí, tu do Horních Beřkovic. Zpátky je za půl hodiny nebo 

taky za dvě hodiny. A těžko se pak kolegům, při všech snahách po zastupitelnosti, vysvětluje 

lidem „on tady není, protože je někde“. V tom okamžiku slyším: „Jaktože ten můj úředník tady 
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není, kterého já platím ze svého.“ No a v tom momentě už je konflikt na světě. Taky si myslím, 

že by stálo za to skutečně vyhradit hodiny na tvrdo, kdy tady všichni budeme, kdy v podstatě se 

nebude jezdit ven a budeme tu sedět. Já tomu říkám ty velké úřední dny – pondělky a středy – 

vysloveně pro kontakt s veřejností. A tam by opravdu, dobře, asi školení, kterých absolvujeme 

několik dní do roka, tam by se asi o tom dalo uvažovat, to opravdu není možné vyloučit. Ale 

v podstatě služební cesty typu kolaudace místních šetření venku bych směřoval na ty zbývající 

tři dny, kdy by ten občan sem šel s tím, že riskuje, pokud si předem schůzku nedomluví. Za což 

se maximálně přimlouvám a všem to říkáme „domluvte se vždycky – jsme vám k dispozici 

v úředních hodinách, nejlépe po telefonické dohodě.“ Jinak ten člověk může přijít i v takové 

dny, ale možná taky nepořídí. A dobře, to že mu kolega z vedlejší kanceláře dá formulář, ho 

stejně moc neuspokojí a většinou sem stejně musí ještě jednou. Takže si myslím, že tahleta 

maximální otevřenost je ve finále, jak jsem řekl, kontraproduktivní.  

Vyřešily to alespoň částečně ty neúřední pátky? 

Ano, ano. Pomohly tomu. Ty velké akce můžeme směřovat na tenhleten den. Zase díky tomu, 

že se končí prakticky v poledne, tak je z toho pátku jenom dopoledne, že jo. Ehm, ale jako fajn. 

Jsou věci, kde si člověk velké nepříjemné jednání dá na pátek, protože ví, že na to bude mít 

relativně klid. To byl určitě krok správným směrem.  

Jak komunikuje konkrétně váš odbor s občany, když přijdou – jak probíhá ta osobní 

komunikace? Myslíte, že jsou určitá místa, kde je potřeba něco vylepšit nebo upravit, zlepšit 

podmínky? Vyhovuje vám to tak, jak je nastavená komunikace s veřejností, když už přijde ten 

kontakt? 

Tak nevidím tam zásadní komplikaci. Do určité míry my máme výhodu, protože všichni 

zaměstnanci mají svoji kancelář, to znamená odstraňuje se tam ten problém, že by se dvě 

jednající strany navzájem rušily, nebo v případě nějakých citlivějších rozhovorů, v případě 

nějakých přestupků třeba. Dřív jsme se museli domlouvat, že jeden šel ven na chodbu, nebo 

někam jel. Muselo se to řešit a určitá komplikace to byla. Takže když přijde občan na radnici, 

nebo k nám na odbor, je samozřejmě určitá informační neznalost toho občana, protože než aby 

uvažoval s jakým jde problémem a prošel si chodbu a našel agendu na příslušných dveřích, tak 

víceméně zaťuká na první dveře, nakoukne do první kanceláře a zeptá se. Což se tomu občanovi 

nedá vyčítat, protože když tam nějakého úředníka vidí, tak se prostě zeptá, kam má jít, no.  

Abych na to navázal… Jak na vás působí informační systém, který má úřad relativně nově na 

chodbách? Myslíte si, že je budova úřadu přehledná? Že chodby poskytují dostatek informací 

lidem, nebo je takové chování občanů právě důsledek toho, že nemáme značení dostatečně 

dobře řešeno, řekněme nějakým přívětivým, pochopitelným způsobem? 

Já si myslím, že to není otázka cedulek nebo tabulí, ty si myslím, že jsou v pořádku, byť se 

musím přiznat, že je tak úplně nevnímám, protože je nepotřebuju.  (smích) Ale ta základní 

informace tam je. Když někdo hledá dopravu, tak samozřejmě najde dopravu. Pak už se 

eventuálně domlouvá o tom, jestli jde přihlásit auto, zaplatit pokutu nebo projednat přestupek. 
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Jinak řečeno se tedy spíše setkáváte s lidmi, kteří jdou za velkou cedulí. Řeknou si: „Životní 

prostředí – přišel sem a zeptám se někoho“, než že by bloudili po chodbě a říkali: „No, víte, já 

nemůžu najít kancelář číslo 52?“ 

Ta já myslím, že ty čísla jsou ideální a kdo chce, tak tohleto dokáže vysledovat, ale obecně… 

klasický model občana je že jde na Životní prostředí, protože v ruce má hlavičkový papír, kde je 

největším písmem tohle napsané, a pod tím že je menším napsáno třeba Ochrana přírody už tak 

moc nezkoumá a v těch prvních dveřích se zeptá kam má jít. Speciálně u těch prvních dveří pak 

spousta lidí ťuká a chodí na vodoprávný úřad pro rybářské lístky, zřejmě na základě úvahy, že 

ryba žije ve vodě. Z mého pohledu je to samozřejmě úsměvný, naivní, jenže svoji logiku to má. 

Ale myslím, že je to spíš o pohodlí občana než o tom, že bychom měli mít větší tabule na 

kontrastnějším podkladě nebo něco takového.  

A myslíte si, že v tomhle směru je co zlepšovat? Existuje z vašeho pohledu nějaká úprava, která 

by mohla tu situaci nějak zdokonalit? 

Jo takhle… možná bychom… jsou dvě věci – jedna je ta, že by byla recepce… na radnici, kdy 

by byl někdo, kdo by toho člověka byl schopen nasměrovat už do konkrétní kanceláře a nejlépe 

si ověřit telefonicky, jestli ten úředník je na místě. Abychom občana nehnali do druhého 

poschodí a tam se nedozvěděl, že dotyčný je na služební cestě nebo má dovolenou. (…) Co se 

týče čísel, pak samozřejmě možná bychom mohli víc akcentovat to rozmístění kanceláří a čísla 

kanceláří. Do pozvánek sice píšeme „dostavte se tehdy a tehdy do kanceláře číslo XY,“ ale 

většinou jdou lidé prostě na Životní prostředí a ty čísla kanceláří moc neřeší. Takže by asi bylo 

fajn, kdybychom tu  informaci o těch číslech mohli občanovi nějak předat výrazněji, aby s ní 

mohl lépe pracovat. Nenapadá mě další řešení. Nejspíš by byla dobrá nějaká ta slečna v recepci.  

Rozumím. Kdyby měl úřad recepci, tak to asi leccos může vyřešit. Stává se vám, že lidé 

přijdou… typicky s podnětem „hledal jsem to na stránkách, ale nenašel“ nebo „volal jsem, ale 

nedoptal jsem se?“  

„Volal jsem, ale nedoptal jsem se,“ to se nestává, ale „nenašel jsem to na stránkách,“ se stává. 

To má zase dva důvody: ne vždycky jsou naše stránky v optimální formě, na druhou stranu 

myslím, že všechny odbory… nebo za sebe, ne vždycky obratem bleskurychle promítneme 

třeba nějakou změnu, která vyplývá ze zákona do našich formulářů a podobně, takže jsou 

případy, kdy to tam skutečně lidi nenajdou. Ale když zavolají – a přiznám se, že to mi vyhovuje 

víc – a já mu do mailu pošlu příslušné podklady, tak je to úplně ideální. Mám jistotu, že ten 

člověk bude pracovat s relevantními podklady, než když si něco podle vlastní úvahy stáhne na 

stránkách a pak zjistí, že si stáhl něco trošku jiného. Ty formuláře v mnoha případech jsou 

podobné a je kolikrát lepší k tomu dát komentář co mají vyplnit a co zařídí úřad.  

Ale i tak jste přesvědčen, že webové stránky mají určité rezervy? 

Ano, to určitě. Kdyby byla možnost například zmíněné vyplněné formuláře zasílat 

prostřednictvím webové stránky přímo k nám na e-podatelnu… Samozřejmě musíme vycházet 

z toho, aby to bylo pro uživatele maximálně komfortní, protože ten člověk – občan, v mnoha 

případech je vybaven počítačovou gramotností ještě hůř než ten úředník. Takže nesmí to být 
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nastavené na level IT, ale na level člověka, který se umí přihlásit do mailu a tím do končí. 

Nejlépe na úvodní stránce aby byl hned jasný, zřetelný odkaz na stránky, které s občanem 

budou nějakým způsobem komunikovat.  

Co se týká nějaké kontroly aktuálnosti té dané sekce, která se týká vašeho odboru – a teď se 

budeme bavit o vašem odboru, protože je to věc, ve které se pohybujete… Dělá vám problém 

kontrola webového obsahu? Nějaká správa nebo úprava správnosti těch zveřejněných 

informací, průběžná kontrola, protože to předpokládám, že děláte vy jako vedoucí odboru, že si 

hlídáte zda na tom webu je vše, jak má být. Případně to zadáváte svým podřízeným? 

Přiznám se, že většinou o tohleto požádám dotyčného úředníka, aby v první řadě on 

zkontroloval tu správnost. U nás je to co úředník, to úplně jiná agenda. Vím, že ten člověk to 

dokáže rychleji a efektivněji posoudit než já. Navíc, přiznám se, nemám na to ani čas. Kdybych 

dělal pouze vedoucího a skutečně se mohl věnovat jenom té manažerské práci, asi bych si ten 

čas na to dokázal, ne musel bych si ho na to vytvořit. Takhle spíš řeknu „zkontroluj to, jestli je 

tam všechno v pořádku.“ 

Jste tedy přesvědčen, že člověk, který tu agendu dělá, tak ji v podstatě vždy vykoná jednodušeji 

a efektivněji než nějaká centrální kontrola?  

Takhle, já spíš vycházím z toho, že mojí funkcí je mu připomenout, pohlídat, aby v okamžiku, 

kdy vím, že třeba došlo k novele zákona, tak aby zkontroloval, jestli tam nemáme něco starého. 

To bych měl udělat já. Ale tu vlastní, řeknu, technickou stránku kontroly nechám na tom 

člověku, protože si myslím… i to vnímám tak, že je to jeho odpovědnost.  

Tak… přišlo téma vnější komunikace úřadu jako celku… prezentace nějaké činnosti, případně 

komunikace s médii. Jaká je vaše zkušenost v tomhle směru? 

(…) Hm, no, já teďka… začnu úplně obecně… Já si myslím, v podstatě… obecně snaha úřadu, 

a teďka zdůrazním úřadu, vůči veřejnosti v prezentování činnosti úředníků veřejné správy je 

nedostatečná a v podstatě ta pozice úředníků neodpovídá náročnosti a požadavkům, které jsou 

na ně vynakládány. Mám na mysli to, že historicky se vyvinulo, že úředník je něco jako 

loupeživý rytíř, zemský škůdce, a v podstatě takhle je veřejností vnímán a úřady bohužel v těch 

nejvyšších patrech – tím myslím ministerstvo vnitra – s tím nic moc zásadního nedělají. To není 

o tom, že jeden starosta nebo jeden úřad řekne „oni umí tohle, tohle a tohle“, ale ta pozice 

úředníků je zdeformovaná.  

Jde o deformaci obrazu českého úředníka v očích veřejnosti? 

Ano, ano, dochází k deformaci postavy českého úředníka a dokonce bych řekl, že se to zhoršilo 

s přijetím zákona o státní službě, kdy v podstatě se vytvořila jakási vrstva úředníků, na které se 

vztahují regulativy, které se nás nedotýkají, ale to samozřejmě veřejnost takhle nevnímá. 

Veřejnost slyšela před dvěma lety, že dojde ke 30% nárůstu platů, že ty lidi jsou prakticky 

neodvolatelní, že můžou být půl roku doma, když ztratí místo. A pak se stát musí postarat, aby 

zase šli někam jinam. A takhle veřejnost vnímá obecně úředníky. Přestože tahleta privilegia se 

týkají velice úzké vrstvy úřadů a v podstatě jsou to úřady, se kterými veřejnost, v mnoha 
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případech do styku vůbec nepřijde. Veřejnost přijde do styku s třeba s Katastrálním úřadem, ale 

kdo z občanů přišel do styku s Úřadem pro jadernou bezpečnost? Takže to vnímám jako 

deformaci. A ten zbytek je někde úplně jinde a veřejností je vnímán velice negativně.Myslím si, 

že by tady mělo být něco… že by se tohle mělo nějakým způsobem řešit. Vidím tady jakousi 

paralelu se školstvím. Profese učitelů byla dlouhá desetiletí na, řeknu, periferii zájmů. Prestiž 

pedagogických fakult byla minimální. Nejdřív se šlo na doktořinu, potom na architekturu, 

potom na ČVUT, potom na zemědělskou školu a když nic z toho nevyšlo, tak se šlo na pajdák. 

Když si vezmu posledních deset let, tak v televizi v hlavních vysílacích časech a hlavních 

zpravodajských blocích několikrát týdně zaznamenám informaci, že školství má tento problém. 

Málo učitelů, nikdo to nechce dělat, jo… jsou nedostatečně vybavený technicky, odborně, 

finančně a tak dále. V mnoha případech tydlety komentáře nebo reportáže jsou jenom aby se 

udrželo alespoň jakýsi povědomí o tom, že máme tady profesi, která vychovává vaše děti a ta 

má nějaký problém. Neposouvá to k nějakému řešení, ani že by to mělo vzbudit nějaké velké 

emoce. Ale je tady pořád veřejnost udržovaná v téhleté – neumím to teďka odborně pojmenovat 

– ale je tam udržováno povědomí, že v tom resortu máme nějaký problém. Tím pádem si 

myslím, že ministr školství má při přípravě rozpočtu mnohem lepší vyjednávací pozici 

v eventuální diskuzi o penězích pro svůj resort. Obecně o penězích. Neřeším výplaty. Myslím, 

že něco podobného by mělo dělat Vnitro, protože pokud ten obraz úředníka je špatný a jsou to 

úředníci, se kterými se setkáváme dnes a denně, nebo občan se s nima setkává velice často. To 

jsou stavební úřady, to je ten náš odbor životního prostředí, který se vyjadřuje k tomu, když si 

chce někdo přistavět garáž. „On mi nějaký úředník říká, jestli mám mít červený pálený tašky na 

garáži nebo plechovou střechu“, jo. Takže si myslím, že s tímhletím by se mělo pracovat a 

skutečně ta komunikace směrem k veřejnosti, tu vnímám jako nedostatečnou. Myslím, že je to 

zásadní problém a není to o tom, jestli uděláme diskuzi s občany o tom, jak revitalizujeme park. 

To je samozřejmě fajn, to je v pořádku. To je lokální záležitost a zajímá to v ideálním případě 

lidi z jedné obce nebo několika ulic. Zásadní problém je ale v tom, co jsem říkal na začátku. No, 

trošku jsem se rozpovídal. (smích) 

Nevadí. To je výborný, já jsem za to rád. Takže cítíte ten… vy jste to pojmenoval jako problém 

nějakého náhledu na úředníka jako profesi, na jeho postavení ve společnosti a jak na něj tím 

pádem veřejnost, i na tom malém městě, nahlíží. Vidíte tam tedy řešení, u kterého je třeba aby 

přišlo shora, že vy tady těžko sami na tom něco změníte? Nebo i tady můžete pracovat na tom, 

aby vaši úředníci byli vnímání veřejností jako schopní a příjemní lidé, kteří jsou ochotní 

pomoci? 

Určitě, určitě.  

Ještě ve spojení s tou kritikou stavu, jestli to tak mohu nazvat… Máte dojem, že díky tomuhle 

nastavení je pro vás složitější nejen komunikace s veřejností, ale třeba i s médii? Když s vámi 

komunikují, že tam jsou nějaké předsudky, nějaké nastavení, které si myslíte, že úplně 

neprospívá komunikaci? 

Já to tak vnímám. Na druhou stranu si nejsem jist, jestli to hodnotím úplně objektivně, protože 

jsem determinován tím svým postavením v tom… v téhleté skupině. Ale faktem je, že určitě by 

se našlo spoustu reportáží, ať už v novinách nebo v televizi, kdy se řeší postup úředníka. 

A i když tam to zavinění, to pochybení vysloveně není definováno nebo není prokázáno, tak ale 



 

XXXI 

 

už jenom reportáž typu, že je s podivem, že… a teďka něco, nějaká věc na úřadě proběhla 

takhle, tak samozřejmě si z toho každý vymyslí „no jo… to jsou ti naši úředníci.“ Takže si 

myslím, že média k úředníkům obecně přistupují velice negativně. Na druhou stranu osobně 

jsem se s tím v posledních letech nesetkal, díky tomu, že tyhle komplikace se překulí přes vás 

(respondent poukazuje na profesi tazatele, který pracuje na úřadě na pozici tiskového 

mluvčího). (smích) Už se s tím umíte poprat.  

Rozumím. V obecné rovině tedy  můžeme říci, že přijetí pracovníka, který se zabývá těmito 

vztahy byla pro vás pozitivní změna? 

Tak určitě, protože v dobách okresních úřadů jsem byl nucen několikrát komunikovat s médii a 

pokud to nebyly buď emocionálně naprosto prázdné informace typu nějakých škůdců v lese 

nebo hospodaření v lesích, což v té dob byla naprosto okrajová záležitost, a nebo… Poměrně 

hodně jsme komunikovali s médii v době původní, v roce 2002, tak tam ano. Povodňové 

komise, které jsou v podstatě složené z úředníků, plus té odborné části veřejnosti, jako jsou 

pracovníci povodí, tak tam si myslím, že jsem byl jako tajemník povodňové komise vnímán 

velice pozitivně. Ale v tom okamžiku skutečně zatím ta média, za tím viděla že koordinujeme 

nějaké činnosti v rámci přírodní pohromy na celém okrese Litoměřice a neřeší se ty problémy, 

které potom v případě stížností občanů se šeří potom v těch dalších případech. Takže v těch 

živelných pohromách, ano, tam je to v pořádku, ale bohužel… spíš naštěstí, to jsou výjimečné 

případy.  

Takže ta zkušenost vaše osobní před tím, než úřad měl tiskového mluvčího byla převážně 

negativní? 

Ano, a taky málokdo z úředníků umí bez přípravy hovořit na kameru. Někdo k tomu má 

dispozice větší, někdo menší. Chování před kamerou je daleko složitější než rozhovor u stolu 

bez obrazového záznamu, takže jsem za to rád, že v případě nějakých negativních případů to 

nemusím řešit ani já, ani moji podřízení. protože je tady další věc – sestříhat odpověď a záběry 

se dá různým způsobem a ten úředník z toho v mnoha případech nevyjde dobře. Byť třeba 

odbornou stránku věci vysvětlí, řekne, ale… nevyjde z toho dobře.  

Mhm, rozumím. Co se tedy týká vnější mediální komunikace, to jsme si přiblížili, tu negativní 

zkušenost, ale když se vrátíme k prezentaci vaší činnosti… Vítáte tu možnost mít prostor pro 

prezentaci vaší práce? Zaznamenáváte nějaký pozitivní dopad na vaši práci, pokud věnujete ten 

čas a energii abyste prezentoval těmi komunikačními kanály, které Roudnice má k dispozici – ať 

už mluvíme o informačním kanálu MIS
4
, ať už mluvíme o novinách, případně dalších? 

Myslím, že je to dobře. Fajn je, že z těch naších pondělních schůzek vy umíte vytáhnout to 

podstatné. Tam se vždycky dohodneme, takže z tohodle pohledu to je úplně supr. Fajn je že já 

nemusím s potom už řešit tu technickou stránku, přípravu textů nebo něco podobného. 

Maximálně se spolu domluvíme na nějakém znění těch odborných formulací, ale… tohle je 

fajn. Spíš je otázka, a to teďka mě nějak nenapadá tak honem příklad vysloveně, kdy někdo 

                                                 
4
 MIS = Místní informační systém. Informační kanál města, přinášející videoreportáže o aktuálním dění. 

Více viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., str. 52.  
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přišel s tím, že ano, tohleto jsem slyšel v televizi, tohleto jsem četl, pomohlo mi to… 

Samozřejmě ano, jsou ty případy, řeknu třeba distribuce nádob na bio odpad. Prezentovala se a 

na základě toho k nám chodili lidi, nebo slyšeli že se to bude možnost dostat a měli zájem. Čili 

v každém případě je to fajn. Ale přiznám se, že to vnímám spíš… asi to tak možná i je myšleno 

spíš jako komunikační kanál pro řešení konkrétních situací, pro organizaci, než pro vytváření 

takového obecného povědomí. To jsou věci… k tomu jsme se možná ještě nedopracovali. Není 

na to čas, kapacita, forma, nevím, ale kdybychom tu prezentaci úřadu vůči veřejnosti… možná 

bychom ji mohli položit do dvou rovin. Jedna rovina je taková ta, řeknu, technická – distribuce 

popelnic, sekání, kácení, „lidi neděste se, je to povolený, je to potřeba – stromy jsou nemocný a 

tak dále.“ A potom ta obecná rovina, kde by ten úřad byl prezentován třeba i jako celek, aby se 

nemuselo jít po odborech, že na odboru tam a tam pan ten a ten udělal něco… To možná by 

ani… neumím si představit, že by tohleto bylo pozitivně vnímáno, to asi ne. Ale bylo by fajn 

umět vůči veřejnosti prezentovat ten úřad ať už jako celek, nebo maximálně v úrovni toho 

odboru, ale neumím teďka… Kromě nějakých strategických dokumentů – strategický plán, 

nějaké úplně zásadní věci… zas aby je veřejnost dokázala vnímat. Určitým strategickým 

dokumentem jsou i plány odpadového hospodářství a to v podstatě je materiál, který není 

prezentovatelný. Ne že by to veřejnost nemohla vidět – na stránkách to bude – ale v podstatě to 

nikoho nezaujme.  

Takže můžeme shrnout, že ta činnost, ta práce, kterou generujete k tomu, aby se mohlo 

prezentovat, protože to vás nějakým způsobem zaměstnává, tak je úměrná nebo převyšuje či 

nepřevyšuje zisk ať už časový nebo nějaký přínos pro vaši práci, který z toho získáváte? Je to 

výhodné ze strany práce odboru? Když zhodnotíte práci odboru jako takovou. Kdybyste prostě 

odstřihli komunikaci tohoto typu – pomiňme nějaké výhody zlepšení obrazu úředníka v Roudnici 

nad Labem – tak dá se říci, že ta činnost do které se teď zapojujete je stále výhodná? 

Tak myslím si, že stále výhodná je. To se nedá poměřovat nějakým jednoduchým způsobem 

jako počtem telefonátů nebo něco podobného. Jako to si myslím, že je naprosto jednoznačně 

potřeba je a i nám to pomáhá v mnoha případech jako jakási argumentace vůči lidem. Když si 

někdo přijde stěžovat jaktože tohle, my můžeme říct: „Nezlobte se, minulý měsíc to vyšlo 

v novinách, běží to na MISu v televizi…“ Tam může samozřejmě oponovat, že k tomu přístup 

nemá, nebo že to nesleduje. Pak samozřejmě na facebooku… sociální sítě sleduje pouze určitá 

skupina lidí, takže to osobně nevnímám jako plošný kanál vůči veřejnosti. V každém případě 

jsem za to rád, že ta možnost je.  

Dostáváme se k poslednímu tématu, které už jsme nastínili, a to jsou specifika dělení státní 

správy a samosprávy. Můžete mi k tomu něco povědět? 

Jak jsem říkal. Tím, že jsem zažil období okresního úřadu, a v podstatě rok jsem tam dělal tu 

funkci, kterou jsem zmiňoval, ale před tím jsem tam byla jako řadový referent, tak si myslím, že 

jsem ji dokázal pochopit poměrně podrobně. Pro výkon státní správy to byla naprosto 

jednoznačně výhodnější pozice. Sloučený model veřejné správy je pro státní správu prostě 

nešťastný, to bych se snad shodnul s většinou svých kolegů. S tím pochopitelně neuděláme nic. 

Já to vnímám jako systémovou chybu, nikoliv jako chybu organizační nebo dokonce personální. 

To rozhodně ne. Plně rozumím starostům, kteří v minulosti řekli, že je prostě zajímá, co se děje 

na jejich správním území a na zbytku správního obvodu obce s rozšířenou působností že je to 
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nezajímá. Chápu to a rozumím tomu, protože ten starosta vzešel z výsledků komunálních voleb 

v jedné obci, v jenom městě a v podstatě má na starosti další několik desítek dalších obcí a – 

marná sláva – to stojí peníze, to stojí čas, to stojí energii. A tím pádem se vracím k tomu, co 

jsem říkal někdy na začátku, že když přijede občan a přijde k nám na radnici, je to občan 

Roudnice, a chce vyřešit svůj problém tady v Roudnici a já mu řeknu, že kolega je někde na 

druhém konci našeho obvodu, tak v podstatě ten člověk si říká: „Jaktože je tam? Co dělá tam, 

když je to úředník roudnické radnice?“ A to tomu člověku nemá smysl vyčítat. Řeknete mu 

„pane tak to je,“ ale on nám pak práskne dveřma a odejde neuspokojen. takže tohle je neštěstí. 

Že se s tím snaží všechny úřady nějakým způsobem vyrovnat je pochopitelné, nicméně tomu se 

nevyhneme a je to naprosto zdůvodnitelné, že ti úředníci jako prioritu se naučili vnímat 

záležitosti města Roudnice. Samozřejmě to není úplně na úkor jiných činností, ale ta Roudnice 

pro nás pochopitelně tu prioritu má. Asi nemá smysl zabíhat tady do podrobností. 

Jestli nechcete, nemusíte. Mě spíš zajímalo, jak se to projevuje potom na nějakém plánování, 

komunikaci s vedením města, komunikaci s úředníky, kteří řeší jenom tu samosprávu, 

komunikaci s mediálními pracovníky kteří se zajímají prioritně o Roudnici – jak se vám to daří 

koordinovat, případně jak vám to vyhovuje? 

Pokud se týká mediální prezentace, tam problém nevidím. Můžeme samozřejmě odprezentovat i 

informaci, která se netýká Roudnice nad Labem, na druhou stranu chápu, že to bude 

v omezeném prostoru, protože pokud jsou to třeba Roudnické noviny, tak ty by měly přinášet 

primárně informace pro roudnické občany, které se jich týkají. O dění v Roudnici, nikoliv o 

dění někde deset patnáct kilometrů daleko. Tam problém nevidím a upřímně řečeno, kdybych 

chtěl nějakou zásadní informaci dostat do novin v nějaké jiné obci se prostě se starostou, pokud 

nějaké noviny – měsíčník nebo čtvrtletních – vydává, tak se s ním určitě domluvím, aby se tam 

ten článek dal. Pokud se týká komunikace s vedením… (…) Řikám, to není personální 

záležitost. Já nemůžu mluvit v tom smyslu, že by někým z vedení bylo bráněno ve výkonu 

státní správy, to určitě ne. Ale… (…) 

Spíše jde o to pochopení situace. Jestli zkrátka není nějaká snaha o upřednostňování Roudnice 

nad Labem, což z toho co jste říkal by mohlo člověka napadnout, ale zda je tahle komunikace už 

ustálená a vedení města si uvědomuje že vaše práce je specifická v tomhle – tímhle způsobem. 

Zda to nepochopení na které narážíte u občanů Roudnice, kteří k vám přijdou vyřizovat agendu, 

jestli to nepochopení třeba nelézáte i v rámci úřadu? 

Ne, to určitě ne. (odkašlání) To nechci, aby takhle bylo vnímáno. K téhleté kolizi nedochází a 

v podstatě nikdy nedocházelo. Spíš si myslím, že je… U nás se to promítá… nebo – já jsem 

tenhle problém začal vnímat v okamžiku, kdy k nám na odbor přišla agenda, která se týká 

samosprávy. Tedy péče o zeleň a odpadové hospodářství města.  

Jak je to dlouho? 

Bylo to v roce 2009. Takže devět let. V podstatě v tom okamžiku jsem se já dostal do pozice, že 

jsem musel začít koordinovat a hledat cestu, jakým způsobem spojit tyhlety dvě agendy, tyhle 

oblasti. Za prvé teda to souvisí s personálním vybavením, takže u mě nastala situace, kdy 

úředníci museli z části dělat státní správu a z části samosprávu, což je taková trošku 
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schizofrenní situace. A pochopitelně, pokud se řeší samospráva, řeší se problematika města, tak 

de facto se tomu – a teďka říkám jenom organizačně – musí podřídit vlastně ten výkon státní 

správy. Mám na mysli to, že v podstatě, pokud měl někdo v úmyslu se teďka dvě hodiny 

věnovat státní správě a zavolá sekretářka, že u pana starosty je jednání, které se týká Roudnice, 

tak zkrátka to musím odsunout, nebo ten člověk to musí odsunout a jde na jednání. Asi takhle. 

V tomhle vidím tu kolizi.  

Není to tedy o nepochopení, ale  těch potřebách, které přicházejí s časem. 

Asi tak. Není to o tom, že by byla snaha Roudnice se vyřídit jako první – ne. To takhle ne. Ale 

ta samospráva žije vlastním životem a má své priority. Já v podstatě samosprávu vnímám jako 

provoz, zatímco ta státní správa je jakási… trošku teoretická nástavba. V provozu se prostě 

musejí věci řešit okamžitě, jinak z malého problému je velký problém. Takže když je havárie na 

kanalizaci, tak kolegyně z vodopravního úřadu tam prostě s někým z OMH půjde hned, bez 

ohledu na to, co ten den měla naplánováno a je to pochopitelný, je to správný. Ale třeba nějaké 

stavební povolení, které mohlo být ten den napsáno pak bude napsáno o den později, jo, což 

zase starostu jiné obce může přivést do problémů, protože stavební povolení většinou bývá 

součástí žádosti o dotace. Ty termíny žádostí o dotace jsou více než šibeniční a tam potom 

každý den hraje roli. V tomhletom smyslu. To je prostě ta systémová chyba.  

 Mhm… Napadá mě ještě takové doplňující téma… To s tím úplně nesouvisí, ale zajímalo by 

mě, jestli si vaši podřízení (–) nebo jestli máte dojem, že vaši podřízení si zvykli přemýšlet 

takovým tím pozitivním způsobem k prezentaci? Jestli je to pro ně stále nějakou nástavbou, 

která je zdržuje od té běžné práce, kterou musí udělat a nebo jestli to berou jako nutné zlo, nebo 

jestli si už zvykli, že je to pro ně vlastně to lepší – protože vy jako vedoucí to samozřejmě vidíte 

trochu z jiného pohledu. Zároveň vidíte ty lidi, jak jsou nebo nejsou ochotní spolupracovat 

v tomhle směru a za druhé jakým způsobem se k tomu staví jako aktivní lidé… ti zaměstnanci, 

kteří třeba sami hledají témata k prezentaci, kteří se vám s tím sami ozvou. 

Já si myslím, že je to vysloveně determinováno tím okruhem státní správa – samospráva. 

Témata pro prezentaci ze samosprávy se hledají poměrně snadno. Jsou jednoduše uchopitelná. 

Většinou je veřejnost, ať už negativně nebo pozitivně, vnímá a reaguje na to. Dáte informaci, že 

budeme někde kácet a možná nám někdo zavolá… a třeba je spokojen, není spokojen, ale 

vnímá to. Tím pádem u lidí, kteří dělají na  úseku odpadů a péče o zeleň, tak si myslim že ta 

komunikace, ta mediální prezentace jako celek je vnímána pozitivně. Ta státní správa je někde 

jinde. Tam samozřejmě jejich snaha nebo zájem se tomu věnovat nějaký čas je podstatně menší, 

protože na ty zprávy nikdo nereaguje. A upřímně řečeno, co si budeme povídat, souhlas státní 

správy na úseku ochrany ovzduší se stavbou nebo výměnou kotle na tuhá paliva za krbovou 

plošku… no, je taková trošku… 

(lehký smích) Samozřejmě. Spíš mi jde o takový ten proaktivní přístup - jestli ho zaznamenáváte 

u svých podřízených? 

Na tom úseku samosprávy ano. Ta státní správa si myslím, že pro ni je to okrajová záležitost a 

s radostí mě pověří důvěrou, abych potřebná témata odprezentoval já. Nebo abychom o nich 

diskutovali spolu.   



 

XXXV 

 

Rozhovor č. 3 

Investiční specialista, 5 let praxe 

Datum rozhovoru: 19. 4. 2018 

Délka rozhovoru: 48 min 

 

 
Rád zeptal, jakou pozici tu zastáváte a jak dlouho tu pracujete? Připomeňte nám svoje pracovní 

zkušenosti. 

Pracuju tady... v lednu to bylo pět let. A teďka dělám vedoucího oddělení investic. Předtím sem 

byl pět let ve stavební firmě jako mistr a stavbyvedoucí. 

Hmm… Co obnáší vaše pozice? 

No... Všechny investice do rozvoje a majetku města. Opravy budov, výstavby, opravy teďka 

bazénu, výstavby budov, parkovišť, silnic vopravy, veřejný osvětlení, de facto celá 

infrastruktura města. Plus majetek města... 

Rozumím. To znamená – staráš se o zařizování prostě věcí kolem toho, o všechno, fakticky. 

(…) O výstavbu, rekonstrukci majetku. 

Hm. Dobře. Tak  začneme vnitřní komunikací, jak jsme se domluvili.  

Mhm... 

To znamená… Jak byste zhodnotil vnitřní komunikaci úřadu jako celku? 

No, některý odbory… (smích) S některýma odborama se komunikuje hodně dobře, musím říct, 

jo. Tady třeba ekonomickej je třeba velice vstřícnej. Stavební je výbornej. Dostávám se i na 

dopravní úřad, tam nejsem sice tak často, ale jako komunikace dobrá... Domluva taky. 

(povzdech) Pak sou tady samozřejmě odbory, se kterýma bych se měl stýkat víc, ale úplně mi to 

nejde. Ta komunikace z jejich strany není tak dobrá. A pak sou tady odbory, třeba... sociální, 

s kterym nespolupracuju vůbec, protože v mý pozici k tomu není důvod, jo. Mám tady 

živnosťák. Živnostenskej vodbor, ten je třeba taky dobrej, když něco potřebuju z naší práce, 

nějaký oprávnění nebo cokoliv, neni problém, jo. Obratem jsou schopni to poslat. 

Dobře... To bylo ve vztahu vlastně k tvojí pozici, tvojí práci. Celkově – pokud by si zhodnotil to 

prostředí. Myslíte si, že informace tu mezi lidmi plynou a ta komunikace funguje? Máte pocit z 

toho prostředí, že zkrátka profesně je dobré? Že to tu funguje? 

No... Někdy bych radši míň informací, přiznám se, ale sou tady věci, kdy mi ty informace 

rozhodně chyběj. A pak dycky na mě vypadne něco, což nečekám. 

Můžeme dát nějaký příklad? 
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Hmm... No tak mame tady problém, jako asi většina zaměstnanců s OSPŘ
5
, kde... ty informace 

buďto dou pozdě anebo nejdou a pak koukáme, že to musíme udělat ze dne na den. Tak to 

prostě je a tak to tady máme... A k problému se stavěj... no, né pozitivně. Snažej se de facto říct, 

že ten problém je náš a né jejich. Každej to tady... sme lidi, takže každej samozřejmě ty chyby 

děláme a když se chyba udělá tak samozřejmě každá chyba se dá nějakým způsobem napravit, 

ale tam nejde... Oni nejsou schopný přiznat svoji chybu. A říct:"To ste si měli udělat vy, to ste 

si měli zařídit vy." 

Rozumím... Může ta chyba být zapříčiněna třeba vedením?Nebo samotnou organizační 

strukturou? 

No tak vedení začal dělat člověk, kterej to nikdy nedělal, že jo. Vedení odboru. 

V pořádku. Teď nemluvím o vedení města, teď mluvím o struktuře úřadu. To znamená – 

struktura úřadu, ta, jak je nastavená tak, že je vlastně tajemník, vedoucí odborů, řadoví 

zaměstnanci, případně vedoucí oddělení… 

To si myslím, že je dobrý! Já tím, že když mám problém, tak můžu jít za kýmkoliv a nikdy sem 

neslyšel, že by nás nechtěli vyslechnout... 

Takže, to je spíš nějakým vnitřním nastavením těch konkrétních pracovníků, se kterými se ne 

úplně dobře komunikuje a ne tou strukturou samotnou? 

No, ta komunikace hodně ze začátku vázla. Teď třeba zase mi ten člověk odchází z toho odboru 

a už ta komunikace je lepší, jo, dříve to bylo nastavený tak, že mi přišel mail. A na ten mail 

chtěli striktně odpovědět. Teďka když má problém tak si zavolá, nebo přijde se zeptat, předtím 

všechno muselo být potvrzený mailem a řešený jedině mailem aby na všechno byla odpověď, 

na všechno, a žádná rozumná domluva neexistovala. Jo, teď říkám akorát že ten člověk mi zase 

odchází, že jo. 

No, v pořádku, ale je to spíše nějaká interpersonální záležitost... 

Jo, rozhodně, je to problém dvou odborů když to řeknu jednoduše jo... 

Rozumím, rozumím, v té části, kterou vy řešíte je to v zásadě nějaká jednotlivost, ale jako celek 

jste přesvědčený, že ta struktura funguje. Ta struktura úřadu – tak jak je nastavená, tak je 

v zásadě funkční. 

Jo, možná třeba nějaký drobný korekce, úpravy by sice určitě nastat mohly. Neznám náplň 

všech lidí, takže nedokážu posoudit, jestli ty lidi... To místo je oprávněný, nebo není... 

K tomu bych se zeptal na takovou vedlejší otázku a to je zadávání úkolů. Zadávání úkolů 

jednotlivým odborům a způsob zadávání třeba vám, protože vy máte svého nadřízeného, 

vedoucího odboru a případně, jestli... Jak jsou zadávány úkoly mezi odbory – to znamená, když 

přijde nějaký úkol, na kterém musí spolupracovat nutně dva odbory nebo více odborů, tak jestli 

                                                 
5
 OSPŘ = odbor strategického a projektového řízení. 
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to zadávání úkolů je nějakým způsobem (-) jestli byste zhodnotil ten systém. 

Rozumim, tak mě standardně zadá úkoly hlavní rada... Pak samozřejmě zastupitelsvo, podle 

rozpočtu co máme, a pak je tam vedení, kde spadáme jenom pod prvního místostarostu, takže 

vlastně ten nám (-) nebo s ním řešíme nejvíce úkolů a pak jsou úkoly od vedoucího. Já tím že už 

tady nějakou dobu ten rozvoj dělám tak vlastně de facto dostávám úkoly i kolikrát napřímo bez 

vedoucího. Ale samozřejmě ví o tom, jo, není to jako že by někdo řekl vedoucímu a pak mě ale 

řekne to jenom napřímo mě a jemu to dá třeba do kopie, že ten úkol mám. Takže to je todleto 

a… ta druhá komunikace… se spoustou odborama, jakoby (-) oni tím že jsou zase úředníci, tak 

moc společnejch úkolů extrémně nemáme ale jako samozřejmě spolupracujeme s nima, že když 

dostaneme za úkol něco vyřídit, tak si tam jdeme (-) nebo zažádáme o stavební povolení, tak 

spíš řešíme jakým způsobem žádost podat, co udělat. Řikám, většinou to funguje výborně, mám 

tady třeba s ekonomickym – cokoliv jsme řešili, nějaký kontroly, nebo něco, tak ta ústní 

domluva není problém... Jo, pak tady mám jeden odbor, kterej chce striktně všechno mít 

psaný... Prostě: ,,Udělejte todleto." - ,,Ne, tady nám to vyplňte, napište, prostě podepište, že to 

takhle chcete a že to tak musí bejt". Takže... 

Jinými slovy, pořád je to o lidech. 

Jasně a trošku se nám to zlepšilo, že když ty problémy se řeknou na čtvrtečních poradách… tak 

samozřejmě ten odbor… trošku na to i slyší i když mu to jako všechno vyplnim i když to dělat. 

Ne že by nechtěli, ale chtěj k tomu nějaký doklady, když k tomu bejt nemusej, tak to jako pak 

jdou a udělaj. 

Určitě, k tomu se dostaneme – čtvrteční porady. Jsou tady nějaké nástroje, které používáme 

k vnitřní komunikaci úřadu? Ať už to je softwarová vybavenost, ať už jsou to nějaká pravidla, ať 

už to jsou nějaké schůzky, jednání… Mohl by jste něco k tomu říci? 

Tak já používám několik jeden je mobilní telefon i když jsme na úřadě, ale je to nejrychlejší, 

pak používáme klasickou pevnou linku, maila a nebo osobní jednání. Osobní jednání je podle 

mýho když to mám jako blízko tak… takový, když to nepotřebuju rychle, takový… osobitý a je 

nejlepší, vidím jak ten druhej člověk se tváří co mam od toho čekat a jestli se mu ten úkol třeba 

bude líbit nebo ne, nebo jestli je schopnej a ochotnej to vůbec udělat... 

Jasně. (smích) 

To je další věc jo, (-)  jestli to člověk nemá udělat sám. No pak tady máme třeba GINIS,
 6

 že 

jo... To je taky takovej vnitřní komunikační nástroj, ale jako ten je neosobní, tak jako to je spíš 

pro zadávání smluv a objednávek.  

Jasně… a do toho samozřejmě ta mailová komunikace a... 

Jasně. 

                                                 
6
 Systém GINIS od firmy GORDIC je nejrozšířenější integrační platforma ve veřejné správě, sloužící 

k řízení informačních toků v organizaci. Více viz Program pro veřejnou správu GORDIC GINIS [online]. 

GORDIC spol., s.r.o. 2016 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: <https://www.gordic.cz/produkty/ginis/>. 
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...a standardní komunikace. 

Jasně, jako maily samozřejmě vedou, protože tím samozřejmě dostáváme dál řadu úkolů že jo. 

Dokážete si představit i nějaký jiný nástroj, o kterém jste slyšel odjinud? 

Takhle – máme ještě jeden speciální nástroj, ten se jmenuje Úkolovník, že jo… kam dostáváme 

zadáno většinu úkolů... ale... ...no... (ironický tón) 

Takže úplně neosobní. 

Ten je úplně neosobní a abych se přiznal, tím že těch mám úkolů několik, mám třeba popsaný 

tři A4 a když tam dostanu dva úkoly, tak moc na to nekoukám co tam mám za úkoly. 

Jo, rozumím. Nicméně, vrátím se k té otázce… Je nějaký nástroj té komunikace, který jste viděl 

jinde, se kterým máš třeba zkušenost, nebo o kterém jsi slyšel, který by třeba mohl nějakým 

způsobem zlepšit tvé pracovní prostředí? 

Tak to netuším. 

Netušíte... 

Netuším. (uchechtnutí) Tím že máme kancelář že nemáme čistě ten (-) takovej ten kaslíkovanej 

office, tak jsem jako spokojenej, protože komunikujem s celym odborem a můžeme řešit 

všechny věci narovinu a nemusíme něco obcházet a přes někoho... 

Jasně, takže jinak řečeno tenhle systém, kdy máte k dispozici mail, Úkolovník, prostě GINIS a 

osobní komunikaci... 

Jasně. 

...tak vám v podstatě poskytuje ten komfort, ten servis... 

Jasně. 

... odpovídající prostředí... 

A v neposlední části je, že jo, internet. Prostě bez toho už v týhle době nedokážem fungovat. 

Samozřejmě, já jsem měl spíše na mysli nějaké platformy, kde by byla možná okamžitá 

komunikace typu třeba skupinový chat zaměstnanců nad nějakým úkolem... 

Jo takhle… Tto zní dobře… Tam by stačil podle mě jenom jednoduchej nějakej kecálek viz. 

nějakej WhatsApp do toho, nebo svoji IP adresu se jménem a fungovalo by to. 

Já si to dokážu představit, akorát mě zajímalo jestli třeba tohle už je, třeba mezi lidmi jestli to 

provozují sami o sobě, nebo jestli tu zkušenost máte? 
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Všechno jenom přes hromadný maily... 

Jen přes hromadné maily? 

Mhm. 

No právě, ta zkušenost tady je, zvláště v tom (-) řeknu rigidnějším veřejném prostředí úřadu, ale 

zažil jste tohle jinde v business sféře? 

Hele v tý stavební firmě to tak nebylo. Tam, hlavně tím, že jsme byli celej den po stavbách, 

takže vlastně de facto outlook a telefon, to bylo všechno. A s žádnejma investičákama na 

rozvoji, když máme ty ,,turnaje" když to řeknu tak jsme se nikdy jako nebavilli že by měli jako 

takhle nějakej nadstandard nebo nadstandardní takovejhle jako komunikační přístup určitě to 

jako neni špatný jako my to třeba používáme u sportu, kde se sdružíme do nějaký skupiny a tam 

jsou všude skupinový chaty a používá se to, jo určitě by to špatný nebylo prostě kdyby tady 

byly úkoly já nevim, teď to řeknu blbě, byl kulturní dům bylo tam (-) třeba 10 zájmovejch lidí.  

Naříklad skupina kulturní dům... 

No přesně tak a de facto, když to řeknu, vedení by z toho mohlo čerpat informace a nemuselo 

by se ptát. Jako určitě by to takhle fungovalo. Myslim si že by to nemuselo bejt špatný, to je 

dobrej nápad. 

Dobře, máme tu několikatým rokem pozici tiskového mluvčího a ten nějak do té... 

Ještě k tomu... 

Ano? 

Ještě k tý – předtím – tý komunikaci. Mě by se to docela líbilo, protože samozřejmě tady, když 

to řeknu jednoduše, máme třeba stavební akci, ta začíná s projektantem pak to řešíme my, pak 

se řeší stavební povolení, takže bych do toho v klidu zatáhl stavební úřad. Pak bysme řešili 

realizaci k tomu když je dotace, tak je projektovej manažer kterej by tam moh bejt a pak člověk 

řeší kolaudaci takže znova ten stavební úřad, takže tady ti lidi kdyby byli v tý komunikaci plus 

ekonomickej samozřejmě, protože přes to jdou peníze tak samozřejmě kdyby se pak z toho dalo 

čerpat, tak by pak nikdo nemoh říct, že vo tom vo ničem nic neví, protože by to tam všechno 

měl, ale zase jde o to aby zase když těch akcí budeme mít deset tak aby jako, když to řeknu, 

třeba z ekonomickýho všechno nemuseli číst jo. Každej ten ten tak zase aby nebyli zase jako 

zahlcení tady tím… tím čtením jako, jo. Ale jinak komunikace asi dobrý. Jo, to by bylo dobrý. 

Mhm, tak… přejdeme k té vnější komunikaci – respektive – já se ještě zastavím u té vnitřní a to 

bude komunikace na té politické úrovni. Vy komunikujete s politiky jakou tedy máte zkušenost 

s politiky tady na městě? 

Já tady teďka zažívám druhý funkční období. To první bylo pro mě spíš takový zaučit se a dost 

rozporuplný a hlavně před volbama se to vždycky strhne dosti řekl bych brutálním způsobem 

třeba ten rok, půl roku před volbama. Po volbách se to docela utiší, začne se normálně pracovat 
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dál ale musím vám říct jednu věc, že když přijdou úplně nový lidi, tak takovej rok se 

rozkoukávaj, další rok se tu pomalu voťukávaj, něco se začíná dít a teprve třetí, čtvrtej rok 

můžou teprve začít pracovat naplno, přičemž ten čtvrtej rok zase tím že je před volbama, tak je 

úpně nejvíc práce, to tak bohužel je a (-) jako pod tím vedením, za mě, se dělá dobře musim 

říct, dříve to ještě chtěli tak abych já si točil všechny ty reportáže, todleto všechno, což sem 

odmít, protože to je pro mě prostě politický a politika tam sem řekl prostě ať si jako jdou oni, ať 

se zveřejňujou, ať si svoje věci prostě dělaj oni. 

Jasně… k tomu se dostaneme. Nicméně vaše práce je vlastně ovlivněna cyklem komunálních 

voleb, komunální politiky V tuhle chvíli se nacházíme tedy v podstatě v tom půlročním období 

do voleb, takže teď je vyvíjen tak nějak obecně tlak na to, aby věci byly, aby se děly. 

Já třeba za sebe ještě musim říct za mnou třeba chodí opoziční zastupitelé a ptají se na naše 

projekty což myslím že by tak asi mělo být jsou zvědaví, koukaj, nahlížej, občanům dávaj 

informace jo a nikdy se mi jako nestalo, že bych někoho odmít což sice ani nesmim, ale když 

prostě chtějí informaci, tak jim jí dám, nebo jim zjistim, neni v tom určitě problém. 

Řekl jste opoziční zastupitele… Vnímáte tedy že tu je určitá vyhraněná koalice a opozice 

v aktuálním zastupitelstvu? 

Rozhodně – což jsem teďka zažil s bazénem, kde se to teď vlastně spíše projevilo dost těma 

volbama. Ale samozřejmě jsou tam nějaký lidi ale musim říct, že když se řešil bazén, tak hodně 

táhli za jeden provaz, aby se to udělalo pořádně, což jsem jedině kvitoval a (-) až teprve teďka 

poslední dobou de facto pro zviditelnění se někteří snažej. 

S blížícím se termínem komunálních voleb je to jiné ale v průběhu toho období se dá říci, že byli 

jednotní... 

Jasně, řekl bych tak devadesát, nebo pětadevadesát procent že ano, byli tam tak dva tři jedinci, 

který buďto nepřišli, nebo nehlasovali a sice třeba prohlídek na bazéně se zůčastňovali ale do 

pak zastupka třeba nepřišli, nebo vůbec... 

Jasně, nedá se teda říct, že by v průběhu dejme tomu druhého/třetího roku, že by nefungovali 

společně a na těch projektech prostě nespolupracovali – tam většina zastupitelů zkrátka 

spolupracovala na tom aby v tom městě to probíhalo... 

Jasně, zase musíme říct, že každej zastupitel, řeknu to upřímně, má v Roudnici svoji lokalitu a 

ta ho samozřejmě zajímá víc, některá míň a jsou tady prostě zastupitelé, kteří i když jak to 

řeknu, v zájmu všech, tak jako do toho, jako ne že by strkali nos. Ale v průběhu přípravy se 

moc nezajímali a pak se teprve zajímaj až když se to děje a přijdou s nápadama, které měly 

padnout mnohem dříve dopředu, což je prostě zásadní chyba a nevím jestli si to uvědomujou, 

ale někdy je zasahovat do těch zakázek zbytečný a někdy i složitý... 

Co myslíte, že by pomohlo většímu zapojení politické reprezentace do projektů? 

Projekty řešit více dopředu a ke každýmu svolat zastupitele i opoziční, všechny. A myslím, že 

tady nastává jeden problém a doufám, že si to pak budoucí vedení vyřeší, dle mého, kdyby 
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chtěli všichni zastupitelé něco dělat pro město, tak každej zastupitel by měl mít svůj okruh. 

Jeden by měl řešit odpady, jeden by měl řešit, já nevim, třeba budovy, jeden by měl řešit teplo 

jo, elektriku, někdo moc třeba řešit veřejné osvětlení a takhle by to bylo daný na našich 

stránkách a lidi by se prostě dotazovali toho jednotlivýho člověka 

A ten by byl tím pádem zapojený alespoň do něčeho... 

Ano a ten by byl za to zodpovědnej i zapojenej a ten by si prostě i případně sháněl informace. 

Teďka to funguje tak, že tady máme strukturu vedení tři lidi a ti mají rozdělené nějaké 

fungování, ty mají všechno rozdělený pod sebe jo – jeden by měl mít třeba životní prostředí, 

jeden komunální služby, jeden by měl mít támhle sociálku, pěstouny jo, prostě... 

Rozumím, rozumím. V tuhle chvíli máme takovou reprezentativní pozici starosty města, máme 

dva místostarosty, kteří mají mezi sebe rozděleny odbory formálně a tak to nějak funguje… 

Takže vy fakticky tu činnost, kterou děláte máte pod jedním místostarostou…. Myslíte si tedy, že 

by pomohlo zapojení zastupitelů všeobecně a informovanost veřejnosti, kdyby to měli 

rozdělené? 

Hlavně si myslím, že těm místostarostům by ušetřili práci a mohli by se tak věnovat jiný práci, 

nebo tý práci kterou dělaj, ale dělat ji na sto procent. Neříkám že ji dělaj třeba na dvacet procent 

ale mohli by se tomu prostě věnovat víc, tý práci kterou potrřebujou, a to samý ti zastupitelé. 

Vono když mám dělat čtyři okruhy a mám je dělat na sto procent, tak to prostě nelze. Takhle si 

myslim, že kdyby do budoucna trochu fungovali tak by to bylo asi fajn no. Ale tadyto je můj 

názor, kterej sem (-) co jsem čet ještě v jinejch městech už takhle pomalu na tom začli dělat, což 

mě překvapilo, že nás de facto předběhli. Já si to třeba myslím dva roky a oni nás někde 

předběhli o půl roku. Dejme tomu Kulturní dům Říp, teďka co se řeší, tak tam nemůžu říct, že 

jsou všichni zastupitelé za jedno, ale maj tu možnost se k tomu vyjádřit, řešit to, a myslim si, že 

třeba tři čtvrtiny souhlasej s tim, že je to potřeba udělat. 

Hm, jasně, dobře, tak (-) co se týká vnější komunikace, tak tím chápeme komunikaci s veřejností 

a vnímate tím i komunikaci s mediálním prostředím a samozřejmě ve vašem případě se to týká 

prezentace těch projektů, které administrujete, nebo na kterých děláte. Už jsme nakousli to 

téma, jaká je vaše osobní zkušenost s kontaktem s veřejností? 

Jasně, my tím že jsme letos dali i tu tabulku koordinací, tak lidi už musím říct, že se ptaj, teďka 

buďto hodně lidí přijde osobně a nebo mi normálně volaj na mobil, protože moje číslo mi přijde 

veřejný a každej mi de facto na něj může zavolat jo. S tím rozhodně problém nemam, já to 

lidem beru i o víkendu po pracovní době a...  

Vlastně jste se s tím smířil. 

No tak zase nemůžu říct, že by mi volali nějak často, jako je pravda, že vobčas se stane, že lidi 

zavolaj, ale neni to tak, že by mě denně volalo třicet lidí, že teď rychle potřebujou něco todleto 

ani víkendy jako docela jdou ale samozřejmě když lidi… (-) například teďka řešíme 

Krabčickou, tak ten člověk byl za mnou osobně. Teďka mi volal, máme nějakou schůzku, zase 

ještě na místě potřebuje. My samozřejmě něco naprojektujem, některý lidi mají svůj záměr 
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v tom něco udělat, tak to jen potřebujem trochu zkorigovat ale to neni asi nic hroznýho. 

Dobře, takže komunikujete s veřejností jak osobně tak telefonicky, tak písemně... 

Jistě. 

Je nějaká negativní zkušenost, kterou jste udělal s veřejností? 

Rozhodně také, já to znám z té bývalé stavební firmy, že vždycky tvrdim že v každý ulici se 

najde nespokojenej občan a ten to prostě dokáže všem znepříjemnit, jakože hodně, a tak to 

jakože asi bohužel je vždycky. Ten bručoun někde je a i když se oprava povrchu komunikací 

dělá pro ně. Jednou to tam prostě bude hezký. Trvá nám to celou stavební sezónu, když jdeme 

třeba například v koordinaci s SVS
7
, s Innogy

8
… ale pak už do tý komunikace se prostě 

nezasahuje. Mají to nový, tak jsou stejně nespokojení, potom už samozřejmě při tý rekonstrukci 

to vždycky schytáme a potom už nikdy zpátky nepřijde že se třeba (-) jednou se mi tedy stalo, 

že se mi paní omluvila, že to je v pořádku, že to je dobře, že to děláme. 

Jaký si myslíte, že je přístup veřejnosti a vůbec náhled na osobu úředníka? Vy samozřejmě 

úředník nejste ale velmi pravděpodobně vás tak veřejnost vnímá. 

No... Asi mě tak vnímá a musim říct, že z některejch reakcí lidí jsem docela zaskočenej jo, 

protože i já teda osobně z některejch úředníku musim říct. Kolikrát se mi stalo, že mi lidi volaj a 

říkají: ,,Víte, já jsem volal támhle, tam mi nechtějí poradit, tamhle mi nechtějí poradit, tak jsem 

si našla vás, jestli poradíte vy.“ Takže jsem to s tou paní nějakým způsobem dořešil, že tam 

všude slyšim: „To nebudu řešit, to nebudu řešit já.“ A já říkám: „Tak já vám to třeba zejtra 

zjistim, no tak pak za tou paní zajedu, řekne mi co a jak...“ Dostal jsem třeba, když to řeknu 

blbě, vod ní pochvalu, tak jsem spokojenej. Ale spíš mě jako zajímá, zarážejí ty lidi, který 

prostě neudělají krok navíc. Těm lidem nechtějí, mi přijde, pomoct. Prostě mají tady svojí práci 

vod takhle, tady mám prostě úsečku AB a mezi tím si pracuju - hotovo. A nemůžu ji překročit 

ani o kousek ven ani na jednu stranu. 

Takže vnímáte ten obraz úředníka u lidí jako a priori negativní anebo…? 

Takhle – určitě jsem zažil pozitivní ohlasy. Ti úředníci tady prostě jsou. Jsou ochotní, 

usměvaví, je všechno bez problémů a neříkám, že každej den se všem povede. Jo, prostě, občas 

i v rodině nějakej problém je, takže i doma samozřejmě... Takže to samozřejmě se promítá do 

práce. Takže nastane den blbec. Že jo? Každej ho máme. Ale jsou tady i tací, nebo alespoň 

někdy mi to tak příjde, že kolikrát tam zajdu a říkám si: „Proč já tam vlastně chodim, když to 

stejně musím vyřešit sám a zařídit.“ Ale jako ta věc tam, teď tady pracujeme na Roudnici, tak 

musím říct, že tady jako z velký strany ti úředníci jsou dobrý. Ale i když... nevím, některý lidi 

na ně samozřejmě nadávaj, že jim nechtějí pomoct, ale nevím, jestli můžou nebo nemůžou. To 

je další věc. Nevím, jestli po nich nechtěj vůbec nereálnýho. 

Mně jde o to, zjistit, jestli takový ten veřejný názor jako: „Jste zaměstnancem ve veřejné 

                                                 
7
 Severočeská vodárenská společnost. 

8
 Innogy je plynařská firma. 
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správě... .my si vás platíme z našich peněz... tak koukejte makat, protože se tam stejně flákáte.“ 

Jestli tenhle náhled zvenčí je někdy aplikován? 

Je... 

Jestli se nějak projevuje do Vaší práce. A jestli se Vám ho snaží třeba nějak vyvracet, třeba tou 

– tím pozitivním přístupem, který máte. Jestli, prostě, ty lidi už na začátku té komunikace, jestli 

ten vztah není nevyvážený? 

Ne, rozhodně, říkám, hodně záleží na lidech, jo. Potkám, prostě, paní a ... My jsme třeba řešili 

jednu akci a vona říká: „No, ale vy jste v tom nic neudělali...“ No a když jsem jí to jako 

převyprávěl, po jak dlouhý době se snažíme. Že se nám to vůbec povedlo a že ta akce se třeba 

dělá vůbec, že prostě na tom prachy, co nikdo nechtěl dát nebo neřešilo se to. Ona pak jako 

přišla a omluvila se a poděkovala, že vůbec nechápala, že za tou jednou akcí nebo jednou 

stavební prací může bejt tolik práce, jo? 

Můžete uvést konkrétní příklad? 

Třeba parkoviště na sídlišti, který jsme tady řešili přes dva roky. Povedlo se. Nejdřív pak byla 

tady paní, že tam sebereme spoustu zeleně. Přednes jsem projev, všechno jsem jí vysvětlil. Byl 

tam se mnou druhej místostarosta. Zachovali jsme tam i všechny stromy. Žádnej nemusel dolů, 

nějaké dokonce ostrůvky se tam dělaly – dobře, nějaká tráva zmizela, prostě, jo – nějaká zeleň 

šla pryč. Když jsem jí popisoval, kde auta všude parkujou, říkala: „To není možný“. A pak 

přišla, že jsme měli pravdu, že si toho, že si do tý doby toho jenom prostě nevšímala... Až 

teprve de facto se jí otevřely oči tak jako řekla, že: „Je to potřeba, že je to správně, že to 

děláme...“ A takovejhlech lidí samozřejmě bylo víc. Po dobu výstavby lidi samozřejmě 

spokojený. Bylo tam víc jak půlka míst, takže ňákejch třeba vosedmdesát, osmdesát míst víc, no 

a teďka zase lidi choděj a že tam nechtěj parkovat pozadu, že tam chtěj zajíždět popředu... 

A ještě jsme neměli ani dodělanou zeleň a lidi místo aby to dvacet metrů obešli po tý silnici, 

aby šli po čistym, tak choděj prostě v tý hlíně a nadávaj, že tam nejsou chodníky. Že tam všude 

vzlíná zeleň. 

Teď jste zmínil, že když se lidem věci vysvětlují, tak že je chápou a že vlastně nakonec tu práci 

ocení... 

Jak kdy, ne vždy. 

Jasně. Ale určitě je dobré jim ta témata komunikovat. 

Rozhodně. Když jsme s parkovištěm začli brzo, když to řeknu, šlo to několikrát do novin, na 

web, dávalo se to lidem do vchodů, tak stejně jsem zažil to, že tam lidi za mnou chodili a říkali: 

„Vy jste nám to vůbec neřekli dopředu, že to budete dělat.“ A todleto je prostě pro mě ubíjející, 

že já za sebe si třeba myslím, že jsme využili všechno možný, kromě toho, že jsem nevěděl, 

že máme facebookový stránky, že možná tam jsme taky asi mohli dát... Ale jinak si myslím, 

že jsme využili všechny možný dostupný informace, abysme to těm lidem prezentovali a stejně 

jsme za pitomce, protože jsme jim to neřekli. 
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Mhm. Jak velký podíl lidí to byl? 

No... já nevím, může to být třeba pět lidí na tu stavbu, ale nikdy se nám neozvou ty lidi, který 

jsou spokojený... Nebo to je v hodně málo případech. Jo, vždycky přijdou na město spíš jenom 

stížnosti vod lidí, ale nikde není ta pozitivní ozvěna, jo. Ty lidi, co si chtějí stěžovat si ten čas… 

je to zajímavý, že ty lidi, co si chtěj stěžovat, si ten čas vždycky najdou, aby to napsali. Ale ty 

lidi, který jsou spokojený a funguje to, tak nikdy ten čas si nenajdou, aby třeba napsali jednou 

pozitivně, že jsou spokojený. I když teďka na posledním zastupitelstvu tady byla paní, tak 

vlastně přišla s tím, že se jako parkoviště líbí. Že je naprosto spokojená, jenže, vlastně, by 

znova chtěla osejt tráva, což vo tom víme. Takže to už jsme dávno řešili. A dodělat ještě terénní 

úpravy. Vono samozřejmě dělalo se to před zimo, takže přes zimu si to lehlo, takže tady ty věci 

potřebujou dodělat. Tráva vymrzla. Jo? A tak jsem byl jako překvapenej, že říkala, že je 

spokojená, že se jí to líbí, tohleto, všechno fajn. Akorát, že tydlety drobný věci by tam chtěly 

dodělat. Což zase pro mě, jako, když to řeknu, když už nedostanu vynadáno, tak je to pro mě 

pochvala. 

Super. Ve chvíli, kdy se komunikují ty věci lidem, tak to nějak funguje... Zeptám se – jaké tedy 

využíváte kanály pro prezentaci těch projektů? My jsme už tady zmínili... 

Jasně – nejvíc tiskový mluvčí. To znamená, noviny, naše stránky, pak když je něco většího, tak 

jsme to dávali do těch vchodů. Vobčas lidem do schránek. Tam chceš vždycky aby, když to 

vyhraje nějaká stavební firma, aby jim to dala alespoň tejden dopředu do schránek, že se tady to 

bude dít... A my samozřejmě dál prezentujeme. Pak se prezentují všechny smlouvy, který jsou 

uzavřený na… jak profilu zadavatele, tak na stránkách města. Plus je teďka registr. Takže když 

ty lidi samozřejmě budou chtít někoho hledat, tak ty věci tam najde. Jo, a teďka máme vlastně 

další... spuštěnej na stránkách eee... projekt. To jsou ty koordinovaný akce, kde zatím máme 

vypsaný, neříkám, že tam jsou všechny, ale doplňujou se. Ale do roku 2021, který komunikace 

a plus rekonstrukce inženýrských sítí se po městě bude dělat. A výstavba jejich... Takže tím si 

říkám, že my jsme jako využili toho docela dost. Ještě jediný co, tak možná bysme měli víc 

využít ten facebook, dejme tomu...kde těm lidem bysme to mohli nadávkovat taky. 

Máte představu, jakým způsobem facebook využít? Protože v těhle chvílích je facebook využíván 

tak, že u těch velkých sdělení, velkých akcí, je vlastně sdílen obsah webových stránek. 

To znamená, že člověk se dostane na webové stránky města, kde tu informaci vlastně získá. 

V zásadě přesměrováváme traffic z facebooku na webové stránky, aby byly využívány.  

Jasně, rozumím... 

Myslíte si, že je teda cesta, která by byla – třeba vám to i lidé říkají – že třeba by bylo lepší tam 

opravdu dávat průběžné fotografie nebo třeba i texty… Jakou máte představu? 

Já vod lidí jsem na facebooku nic nezaznamenal, abych řekl pravdu. Jediný, co vím, tak se tam 

šířilo, když jsme tenkrát měli dělat Rákosníčkovo hřiště. A to tam běželo jako lavinou... ve 

velkym teda, ve velkym. A jinak vlastně de facto jakoby já moc z toho facebooku teda 

nezaznamenávám. Takže, upřímně, na stránky města facebookový nechodim. Takže... nevim, 

jestli bysme tam třeba, je třeba možný tam dát nějakej projekt, třeba zveřejnit, že dodleto se 
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bude dít, jo. Nevim. 

Ano. A to v zásadě děláme. V zásadě to děláme tou formou, že je tisková zpráva nebo nějaký 

odkaz na webu a ten jde na facebook a je tam vlastně sdílen. Takže v tuhle chvíli to jako 

komunikačně nalijem, pouze to tam není v nějaké živé interaktivní podobě. 

Rozumím. Možná, jak jsi říkal, by to třeba nebylo špatný teďka začínáme jeden větší projekt, 

třeba tu klidovou zónu, a třeba, nevím, každejch čtrnáct dní tam dát třeba sérii fotek z výstavby. 

Nikdy jsem to nedělal, nikdy mě to nenapadlo a když o tom mluvíme, tak asi by to špatný 

nebylo. 

Mhm. Určitě. Tak... Co se týká prezentace těch jednotlivých projektů... Podle jakého klíče nebo 

jakým způsobem se prezentuje? Kdo určuje to, co bude prezentováno a kdy? 

No… de facto si to hodně určujeme sami, kde v jednotlivý části výstavby vlastně buďto přijdeš 

ty nebo my za tebou (pozn.: dotazující toho času pracoval na městském úřadě jako tiskový 

mluvčí) a řešíme, co prezentovat a jak prezentovat... Takže, když víme, že se to dělat bude, tak 

prezentujeme. Nebo že projektujeme tady tu část, než se začne realizace. Třeba řekneme, že už 

začne ta realizace. Někdy v průběhu a po dokončení, jo. Takže de facto se snažíme po nějakejch 

etapách, nějakejch částech to tam jakoby dávkovat. Hodně to teda dáváme do novin, no. 

Stane se, že člověk má nějaké termíny, chce něco prezentovat a přijde, ať už od vedení města, ať 

už od realizační firmy nebo kohokoli jiného nějaké tvrdé slovo. Zkrátka – že počkáme, 

nebudeme prezentovat. 

Neříkám, že se tady to stává od vedení ani od firmy, jako, jo. Prostě to jim vždycky před 

začátkem stavby řeknu, že tahle stavba je sledovaná a že se prezentovat bude. Že to půjde do 

novin... 

Nebo, dejme tomu, dotační tituly... 

Jasně, jasně... Zatím se mi asi nestalo, že by nám vedení někdy něco zaseklo úplně, jakoby, jo. 

Někdy je pravda, že třeba někdy bysme to asi prezentovali nešťastně, prostě, jo? Že bysme 

napsali, že už je to dokončený a přitom se to teprve dokončuje. Tím, jak ty noviny maj dejme 

tomu čtrnáctidenní zpoždění oproti tomu, kdy se to sepisuje, tak nemůžu zase říct, že bysme se 

přesně trefili a bylo to dokončený. Tam hodně hraje těch čtrnáct dní a termíny, prostě. Nic víc. 

Jaká je Vaše zkušenost s Městským informačím kanálem. Teď myslím video MIS. 

Tím, že nejsem Roudničák, tak...  

Pracovní, myslím... 

Já tam teda moc nechodím. Ale naše akce jsou prezentovaný. Většinou tam choděj 

místostarostové nebo starosta a dám jim nějaký podklady nebo tobě, aby věděli, vo čem mluvěj 

nebo co řešej. Nebo oni, když tu akci řešej se mnou, tak tu informaci většinou maj a můžou si 

říct něco sami. Já na pár reportáží jsem koukal, takže jako... vesměs jako dobrý. 
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Jasně. takže tu prezentaci necháváte na politické reprezentaci… Říkal jste, že v minulosti to tak 

úplně nefungovalo? 

No, byly doby, za bejvalýho vedení plus začátek tady toho, než jsem je de facto do toho jako 

navlík, aby si opravdu tady ty reportáže dělali sami. Jo? Je to jejich nediální kampaň, jak já 

říkám. A může být po celý funkční období. Je pravda, že já tam můžu říct nějaký slovo, ale já 

jsem tady vod práce hlavně. 

Zmínili jsme spolupráci s mluvčím, tedy se mnou, několikrát v té řadě. Jak se změnila vaše 

práce po zavedení takovéhle pozice mediálního pracovníka, který má tohle na starost? Nebo 

v průběhu těch let? Vyhovuje Vám ta spolupráce? Nebo mohla by být lepší? 

Jo, spolupráce dobrá. Přibyla mi práce. (úsměv) Ale práce jako v dobrém slova smyslu, že si 

prostě sednem jednou za čas na projekty, aby se daly prezentovat, jo. Já sám o sobě, upřímně, 

na to nemyslim, že bych měl každej měsíc, prostě, něco prezentovat. Takže, když by ses mi 

neozval, tak abych ti řek pravdu, tak se na to vyprdnu a pak budu čumět, že z toho nic nemáme. 

Jo, vo nic víc nejde. Nikdy bych neřek, jakou média mají sílu! (úsměv) Jako fakt. Když jsem 

dělal v tý samý firmě, tak to Ti nepřišlo. A až teprve, jakoby tady, jako opravdu zjišťuješ, že... 

ty média tu moc a sílu maj, prostě, jo. 

To je zajímavý postřeh... 

Jo? Tam mi to nikdy tak nepřišlo, protože jsem vždycky dostal práci. „Tady stav, chtěli po mě.“ 

Tak jsem tam stavěl, nic víc jsem neřešil. Kdežto tady, jak  ten projekt mám od A až do Z, tak 

jako jsem samozřejmě... A i ty postřehy těch lidí z toho jednoho města člověk má, takže vidím, 

že to jako funguje. 

Také cítíte, že je to jiné prostředí minimálně v tom, že musíte se, řeknu, zodpovídat u té práce 

mase lidí, na rozdíl od nějakého zákazníka. Ulehčuje vám to komunikaci s nimi? 

No, tak se jako komunikaci s nima rozhodně nebráním. Pokavaď ty lidi jsou opravdu normální 

a chtějí si popovídat vo tý stavbě a nejenom házet špínu na… 

To určitě. Já spíš se snažím z toho vydedukovat nějaký závěr. Já bych chtěl vědět, jestli... To 

znamená, ta práce, kterou děláte tady se od práce, kterou byste dělal třeba pod stavební firmou 

liší zásadně i v tom, že vlastně nemáte jednoho zadavatele, jednoho člověa, který to platí, nebo 

firmu, ale máš tady nějaké tisíce lídí, kteří v podstatě jsou tvými zákazníky, když to tak řeknu... 

Jasně, takhle. Snažím se vyhovět všem, ne vždy je to možný, to řeknu na rovinu. Ale na druhou 

stranu, snažím se udělat u stejný firmy a přišly jim lidi, že by  něčím potřebovali pomoct, nebo 

něco poupravit, tak nikdy nebyl problém. Jo? Protože, samozřejmě, spolupráce s lidma je 

důležitá a... Pak je, samozřejmě, i ten investor je spokojenej, když mu nechoděj mejly, že tady 

to jim negunguje, že tadyta firma je nepříjemná, jako takhle. Takže spíš se snažíme všem lidem 

vyhovět, ale ne vždy je to možný, to řeknu na rovinu. Ne – takhle – kolikrát i lidi choděj s 

vlastním řešením, který je prostě naprosto nerealizovatelný a neodpovídá vůbec ničemu, jo. Na 

druhou stranu ve stavařině musíme dělat s ňákejma normama a ty lidi prostě navrhujou věci, 
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který jsou podle mě zvěrstvo. Někteří lidi...jo, když to má hlavu a patu, tak ty lidi člověk 

vyslechne a jim to podle toho uděláme. Takže problém není. 

Rozumím... Vždycky je co zlepšovat, se říká. Ale je, řekněme, nějaká věc, která by se dala zlepšit 

v té komunikaci, vnější komunikaci? Z vašeho pohledu z té zkušenosti s těmi lidmi? Určitě máte 

nějakou zpětnou vazbu, která by reflektovala jak práci, řeknu tu prezentační našeho tady 

mediálního zázemí, která by reflektovala práci vedení města, třeba úřadu jako celku. Jsou tam 

určitě rezervy v některých oblastech… 

Velká mezera jakoby, akorát si nedovedu představit, jak bysme to časově všechno jako stíhali, 

protože bych byl fakt jako otrok práce. Třeba, konkrétně, když děláme nějakou ulici, 

rekonstrukci, tak samozřejmě ideální by bylo sezvat všechny lidi, jo? Viz třeba Krabčická, nebo 

krabčický školy, prostě. Vysvětlit jim ten projekt, něco jim k tomu říct, prostě, proč to bude, jak 

to bude, jak dlouho to bude? Ale říkám, neumím si představit, jak bych to časově stíhal. 

Samozřejmě by měli přijít jak vedení, tak dejme tomu my. Těm lidem to prostě nějakým 

způsobem vysvětlit, vod kdy do kdy. Jo? Asi by to bylo nejlepší, ale říkám – neumím si  to 

jenom časově představit. Nic víc. 

Rozumím. Takže, myslíte si, že nějaká setkání, nějaká veřejná diskuze by byl ten nástroj, který 

nám chybí pro rozvoj komunikace. 

Rozhodně, teďka bude celá ulice úplně zavřená a i když my to těm lidem nadávkujem na web, 

že to tak prostě bude, tak si myslim, že jsou tady (-) nebo že ty lidi o to stojej... abysme je 

sezvali. To co my jim dáváme všude, tak jim to všechno jako omáčku zopakovat. 

Dokážete si tedy představit že trávíte podvečery tímto způsobem? 

Nedokážu, mám mladou rodinu. 

Mhm. A jak myslíte, že by se to dalo udělat? Myslíte si, že je vůbec v silách města toto dělat? 

Několikrát jsme toto zažili, ž ejo... 

Určitě, ale to byly krizové situace. 

Určitě, ale kdyby něco takového bylo, tak by ty krizové situace ani vzniknout nemusely. 

Myslíte si, že zrovna zavedení tohoto nástroje, kdybychom se častěji setkávali s veřejností za 

účasti úředníků, za účasti vedení města? 

Jako s tou konkrétní veřejností třeba u těch stavebních prací asi by to tak fungovat mohlo, ale… 

neumim jako úplně říct, jestli by to tak fungovalo, ale jako myslim si, že tohle by bylo slušný 

řešení. Někdo minimálně musí vyvinout práci, ty lidi všechny obeznámit, sezvat je že to bude, 

že se jich to týká, že by přijít měli. Třeba čtrnáct dní dopředu a pak stanovit nějakej čas a termín 

jo, vždycky to je na úkor naší pracovní doby, jenže teď si to půlka myslí nemyslej a říkaj si: 

,,Vždyť vy jste tady pro nás.“  Ale ono to na jednu stranu pravda neni, ano, platěj si nás, jsme 

tady pro ně, ale taky, vocaď pocaď. Jim by se taky nelíbilo, kdyby museli místo odpoledne na 
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záhradce, nebo času s rodinou museli trávit čas v práci, zadarmo nejlépe ještě, jo. Neřikám, že 

my ty hodiny potom nevybereme, nebo něco, ale jde o princip. Byl jsem ve stavební firmě, kde 

nebyl problém nadělat měsíčně sto hodin navíc a nic jsi nedostal, jo, ale říkal jsem si: ,,To je 

moje práce.“ Tady to je sice taky moje práce, ale úplně si nejsem jistej, jestli já zrovna mam 

prezentovat, a když to řeknu, prezentovat všem lidem, že se to dít bude, jo, před náma jdou další 

dva investoři, který lidi jenom obeznáměj a tím končej. 

A kdo by to měl udělat? Myslíte si, že vedení města, to znamená volení politici, konkrétně 

starosta a místostarostové jsou dostatečnou zárukou toho, že bude město prezentováno… že 

budou ty projekty prezentovány dostatečnou formou? 

Ne. Ty by tam měly bejt, podle mě, jako podpora. S tím, že samozřejmě... říct, že zaprvé, že za 

to je někdo zodpovědnej, že se na něj mají obrátit. Kdyby neto, tak se mají třeba obrátit na ně, 

jo? Anebo prostě říct: „Hele, tady tu akci, to je větší akce, tu třeba budu mít pod sebou já. Budu 

si z toho brát všechny informace, obracejte se na mě.“ Třeba takovýmhle způsobem, vono je to 

úplně jedno. Na jednu stranu zase si neumím představit, že když jdou před náma další dva 

investoři, že teďka řekneme: „Hele, svolali jsme SCSV. Přijeďte si obhájit svůj projekt.“ To asi 

úplně realizovatelný prostě není. 

Já to budu teďka aplikovat na – a to teď zabíháme někam dál, protože už je v podstatě konec 

toho témat – ale je tu takový plán, že se sejdeme ohledně Špindlerovy třídy a Kratochvílovy 

ulice. A sejdeme se kvůli podnikatelům, kterých se to velmi dotkne. V té lokalitě. Máme takový 

plán, že se tam sejde vedení města, že se tam sejdou lidi ze strany investora a že, zkrátka, 

vyjdeme vstříc těm místním podnikatelům, kterých se to bude... bude to pro ně finanční zátěž. To 

každopádně. A vysvětlí se jim finanční věci, které je zajímají, aby měli alespoň pocit, že se 

někdo zajímá o to, jak tam budou fungovat. A otázkou tedy je, jestli tohle je cesta, kterou 

3bychom mohli vycházet vstříc všem občanům a jestli je to třeba cesta, jak je zapojovat do 

veřejného dění tak, aby ve výsledku chápali věci, který se jim dějí a měli pocit, že je mohou 

ovlivnit. 

Ještě když o tom trochu přemejšlim, tak mi třeba na letošní rok máme letos Krabčickou jako 

koordinovanou akci, de facto by to byla jedna nebo dvě schůzky ty větší. Na příští rok máme  

dvě akce. Možná, že by to za to opravdu stálo. Ty lidi z tý ulice prostě svolat a vysvětlit jim to, 

že prostě ten rok to prostě budou muset vydržet... Ale že to neni rok jako jako na straně města, 

upřímě, že to není jenom na straně města, ale že ta síť je přestavována jako komplet a tim taky, 

když to řeknu blbě, na druhou stranu když někam přijedeš a budeš to mít kolem pěkně upravený 

chodníky podle mě stoupá hodnota toho pozemku, vlastně si zvyšujou ty lidi kvalitu svýho 

bydlení. Je lepší bydlet v krásnym městě, když ti tam někdo přijede: „Wow, tady to máte 

pěkný!“, když někdo přijede do Roudnice, přijede do rozpadlý ulice, řekne: „ Ty vole, to je 

hrůza, si to nedokážu představit, že bych tady bydlel!“ a nebo někdo přijede a řekne: „No páni! 

Tady je park! Pěkný, pěkný... Tady by se mi bydlelo hezky...“, takhle to vidim já... 

Jasně. Ještě bych se zeptal na aktuální téma a to je web města – přijde vám přehledný? 

Víš já když už na něj chodím pět let, tak vim kde co mam najít. 
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Rozumím tomu... 

Takže pro mě je to tady ten způsob, třeba když, já třeba když vlezu na, dneska jsem byl na 

Ústeckym kraji a zdá se mi úplně k ničemu, jsem tam nemoh najít ani jednu veřejnou zakázku 

ani jedno výběrko, prostě nic jo a prostě hledal jsem jestli tady ten obchvat nemaj vypsanej, 

nebo něco. Tak to byl pro mě bídnej web, naprosto. Řeknu to úplně upřímě. Sice tam maj 

všechno rozklikaný, ale když kliknu na veřejný zakázky, tak tam nemaj nic, tak si jako řikám: 

„Buďto tam nic nedávaj, nebo to maj někde prostě zastrčený, tak to je pro mě bída.“ My (-) 

samozřejmě náš web, chce úpravy, graficky, přehledně, jo,určitě tady ty věci by chtěly na tom 

zlepšit, to samý ty uzavřený smlouvy prostě, taky výběrko, pod tím by mohla být smlouva, 

prostě tak jak to tam dáš, tak se ti to jakoby sází, nepárujou se ti věci, což je škoda, zvlášt by 

měly být výběrové řízení, ty uzavřený smlouvy a samozřejmě uzavřený smouvy na některý 

věci, jo. Někdy se mi to takhle líbilo, ale to je jenom za mě. Pak dám, jsem řikal, tu tabuku těch 

akcí, co bych... Já bych chtěl jednodušší zadávání prostě, kdy by lidi řekli: „Hele uzavírka v 

roce 2020, to bude u nás, ukaž jak to bude vypadat!“. Kliknou si, vyjede mapa, a uviděj jak to 

bude vypadat v roce 2020 – takhle bych to představoval dál. To je to co tu teď trošku řešíme a 

já doufám, že se nám to nějakým způsobem povede dosáhnout do konce.  
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Rozhovor č. 4 

Politik – starosta města, 20 let politické praxe 

Datum rozhovoru: 26. 4. 2018 

Délka rozhovoru: 30 minut 

 
 

V tomhle krátkém rozhovoru se vás zeptám na téma komunikace města Roudnice nad Labem. 

Bude se to týkat tématu vnitřní komunikace a vnější komunikace, začneme tou vnitřní. Pane 

starosto, co soudíte o aktuálním stavu komunikace uvnitř úřadu, v rámci organizační struktury? 

Tak já si myslim, že se v posledních letech zlepšila, protože se začaly dělat pravidelně 

pravidelně schůzky místostarostů a tajemníka s vedoucími odborů. Tajemník je vlastně 

ředitelem tohodle baráku a řídí veškerej provoz úřednictva, jeho skladbu a podobně. Řídí se tím 

organizačním schématem a řeší to sám. Sou města, kdy ani tajemníci vo takovejdlech věcích 

s tej volený politiky nemluvěj, ani nechoděj na jejich poradu. Co se týče nás, volenejch, 

pravidelně se scházíme ráno na poradě, kde se informujeme. Tam se otevírá důležitá pošta, 

která se pak třídí na jednotlivý odbory, na jednotlivý osoby... Pravidelně se scházim dvakrát, 

někdy i víckrát s šéfem městské policie, který je mi podřízen a kterej mě informuje o 

normálních věcech – průběžnejch, co se tady dějou. Když je ňáká mimořádka, informuje mě 

okamžitě. Jednou měsíčně se pravidelně scházim s velitelem hasičů, kteří mě informujou, kolik 

měli výjezdů, kolik kdo vodpracoval hodin a předkládaj mi seznamy, co potřebujou vobjednat. 

Taky potom podklady pro odměny, kterejma je odměňujeme v pololetí a na závěr roku podle 

odpracovanejch hodin – podle výjezdů a podle školení... 

Vy jste zmínil zadávání úkolů po třídění pošty. Myslíte si, že systém zadávání úkolů je funkční? 

Jak vlastně funguje? 

Tak... my tady máme ten elektronickej úkolovník, kterej já sám osobně nevyužívám. 

Já spolupracuju s pani asistentkou, která mi úkoly předkládá a já si je vložim do kalendáře. Ale 

jinak co tady vocať vodnesou, tak tajemník nebo asistentky zadají do úkolů jednotlivejm 

odborům nebo konkrétnim úředníkům. Eee.. zatim žádnej nárůst stížností jsem nezaznamenal, 

že by se na něco zapomnělo nebo něco nemilýho z toho vyplynulo. 

Jak funguje spolupráce jednotlivých odborů? Myslíte si, že je hladká, nebo že by bylo co 

zlepšit? 

(...) Tak, protože nechodim na ty porady vedoucích odborů… Ale vim, že jim bylo kolikrát 

nejen místostarostou Padělkem řečeno: "Tadydle řekněte, co potřebujete, co je potřeba, kdo co 

udělal.“ Tak snad se to zlepšilo. 

Zeptám se: Z jakého důvodu nejste přítomen poradám vedoucích, když je chválíte, že byly 

zavedeny? 

Tak… z toho důvodu, že město zastupuju v různejch organizacích. Tak když tady chybim den, 

tak tady mam haldu vyřizování vzkazů. Vlastně máme funkce rozdělený tak, že já zastupuju 

město navenek, to znamená v těhletěch jako je hospodářská sociální rada zatimco pánové maj 
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rozdělený jednotlivý odbory... A vždycky, když je něco důležitýho, tak samozřejmě mi řeknou. 

V případě, že já mam ňákej požadavek, tak jim ho dám. Anebo… Pokud mi přijde takovejdle ... 

bulletin ze svazu měst, kde jsou ňáký nabídky, školení… Tydle informace přeposílám 

tajemníkovi, ať to veme do porady vedoucím.  

To znamená, že tu část zadávání úkolů má na starosti především tajemník, předpokládám...? 

Já si já si myslim (odkašlání) to potom tam je v tom úkolovníku. Tam se dává datum, kdy to má 

bejt. Sám já tim úkolovanej nejsem. Tam to má každýmu vyběhnout, co má za úkol a když to 

neplní, tak se to ňák barevně vyznačuje a upozorňuje to, aby teda se s tím úkolem něco udělalo. 

Myslíte si, že tedy vnitřní komunikace úřadu je na takové úrovni, že téměř není co zlepšovat? 

Nebo by mohlo něco takového být? 

Néé… Myslim si, že zlepšovat se dá vždycky. Tadleto je docela na dost slušný úrovni, ale jak 

řikám, zlepšovat se dá vždycky. Zlepšení se pozná a až když se něco zadrhne (-) jak se tomu 

příště vyvarovat. 

A máte nějakou konkrétní představu, jak by se vnitřní komunikace na úřadě dala rozšířit? 

Zlepšit? 

(…) Nevim, jestli z tej porady vedoucích… vobčas sem zaznamenal ňákej zápis, co tam 

proběhlo. Chodí mi třeba vod vás z redakce vod pani šéfredaktorky co bylo vodsouhlasený, co 

se přesouvá nebo tak, ale pokud sou ty lidi účastní – ty vedoucí, a ty říděj svý podřízený, tak 

jako by měli na ně přenášet ty na tom svym odboru ty pokyny. 

Není tomu tak dávno, co bylo založeno nové oddělení – kancelář starosty. Řekněme asi dva roky 

zpět, jestli se nemýlím… Jak se projevila tahle organizační změna na kvalitě pracovního 

prostředí? Konkrétně pro Vás, nebo obecně i pro úřad… 

Tak... vlastně kancelář starosty má na starosti to co se týká starosty města. Jsou to ňáký výročí 

nebo jsou to návštěvy ze zahraničí nebo mimořádný návštěvy sem kerý přijedou. Nebo naše do 

Německa nebo do Riel – to je spolupráce i s občanským sdružením pro mezinárodní styky. 

Úzce s nima spolupracuje pani XXX, kerá komunikuje v němčině. Pan XXX komunikuje v 

angličtině, takže.... hm ... těch úkolů asi vyloženě tolik neni. Spadáš pod něj ty (pozn.: tazatel 

pracoval toho času na městském úřadě jako tiskový mluvčí), redaktor televize (pozn.: roudnická 

lokální televize), že jo. 

Mhm,m hm… 

Vlastně chodí i do redakční rady, takže ví, co by mělo bejt, a takle si řekneme, když chodí ke 

mně – různě, že jo – a když sem něco potřeboval, tak sem ho informoval jak by to šlo a co 

bysme chtěli udělat. 

Jak to bylo zařizováno předtím, než byl bylo toto oddělení funkční? 

No – předtim to převážně zařizovala pani XXX, ale jako hm… ta má svejch úkolů dost, jo, a 
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bylo potřeba, aby se jí s timhletiim ulevilo. No. 

Takže dá se říci, že předtím to bylo řečeno řešeno nedostatečnou formou a byli přetěžování 

určití lidé? 

Nedostatečnou... ňák to fungovalo, tak to muselo bejt dostatečný. Ale asi ee… na pani XXX 

padaly úkoly, kerý vyloženě by neměly bejt v její pracovní náplni. Nebo by je neměla. Díky její 

ochotě, vstřícnosti se toho vždycky chopí a prostě hledá řešení.  

Hm, dobře. Tak. Zeptám se... Komunikace a komunikační pracovník. To znamená, v tuhle chvíli 

já jako tiskový mluvčí. My se scházíme na pravidelných schůzkách, které jsou minimálně jednou 

do týdne, a nějakým způsobem komunikujeme co se děje, co je aktuální, případně řešíme nějaké 

konkrétní problémy a situace. Jak... jak využíváte těchto služeb a případně co vám přinesla 

přítomnost takového člověka na úřadě? 

Tak předevšim, dostávám i osobní dopisy nebo stížnosti nebo něco tak tě (pozn.: tiskového 

mluvčího) požádám o zpracování odpovědi. Pak si ji třeba jenom trošku uťupnu podle sebe 

s tim, že Ty si to seženeš tadydle na úřadě. Myslim si, že to je dobře, teď co se scházíme v tom 

širšim týmu – redaktor televize, ty (pozn.: tiskový mluvčí), chlapi a pan XXX. Že se to probere 

podle rady, co by se mělo zveřejňovat, co ne. Víme, že vždycky to je takový vachrlatý. Jednání 

rady je spíš tajný, občas se zvou lidi z venčí. Vyjdou z toho strohý usnesení, tak je potřeba ty 

informace doplňovat a aby potom mohl z toho bejt slušnej výstup. Já si myslim, že tim, že jsme 

se začli scházet, že se to zlepšilo no a teď hledáme eště tu možnost – protože TV MIS neni 

televize, jak řiká redaktor – je to spíš informační systém. Zatim si myslim, že jen s jednim 

člověkem, kterej to dělá, jsme nadělali docela dost parády. Pomohli jsme tomu během 

předchozích let, že sme se snažili dovybavit tu techniku a koupil se i software. Koupila se i ta 

licence, no a teď sme začli prvně komunikovat i se sportovnim redaktorem, kterej by mohl dělat 

nejenom sport, protože je Roudničák a zná to. A začalo se i ze čtenejma zprávama nedávno. 

Teď se pracuje na webu, takže... Věřim těm lidem, že se podívali na weby co jsou nejlepší 

v kraji a na nejlepší v republice, kerý tak byly vyhodnocený. Takže.. první dojem by měl bej, že 

ten web by měl bejt takovej – no, přátelsky se tvářit. Barevně vyváženej, vkusnej. Jednoduchym 

proklikánim se dostat na informace, co chci. My ho máme rozdělenej – úřad, občan a turista. 

Takhle by to mělo bejt, ale líp… jednodušší.  

Vy jste zmínil vlastní zkušenost s našimi komunikačními prostředky. Jakou máte zkušenost 

s využíváním prostoru v Roudnických novinách? Především tedy zkušenost před kamerou 

s naším informačním kanálem MIS (pozn.: lokální televize)? Vítáte tuhle možnost, jako politik? 

Určitě. S novinama (pozn.: roudnické noviny) je to jednodušší, jestli to člověk buď nechá 

zpracovat nebo si to napíše. Může to pětkrát vopravit a předloží to k tisku. A když je to dobře 

připravený, má to hlavu patu, tak lidi to čtou. Čtou to ty lidi, vozejvaj se, že třeba jim nebyly 

Noviny hozený do schránky. To právě pošta vyžaduje, aby se řeklo, jakej měsíc to byl a jaká 

ulice, protože to roznášej ne pošťáci, ale možná ňákej smluvní partner. Takže noviny jako beru. 

Web, to je obdobný... může se ta informace připravit a dá se tam, když se k tomu dá správná 

fotka, tak pak to podpoří tu tiskovou informaci. No s tou televizí – to je zrovna tak, nebo 

s ňákou informaci po drátě do rozhlasu.  
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Jasně. Nicméně… mně jde o tu zkušenost – obecnou zkušenost před kamerou. Zkrátka jestli 

vítáte, že tady ta možnost je? Jako politik a jako vrcholný reprezentant města... A případně zda 

by z vašeho pohledu se tam dalo něco – a teďka myslím z vaší osobní zkušenosti – vylepšit? 

Tak… Jednotlivý reportáže, šoty nebo jak by se to nazvalo, sou z kultury, sportu, a… já nevim 

– ze zastupitelstva. Celkově je to lidma sledovaný, to vim, ale donedávna, než sem měl 

kabelovou televizi, tak sem to sám nemoh sledovat. Buďto sem měl od redaktora televize 

přímo, anebo na internetu, ale vim, že to teda lidi sledujou a zajímá je to. A už dávno mi 

řikaj:“Ty si byl tamhle…“ A já řikám: „Jak to víš?“ „No, koukal sem na televizi…“ No takže 

tam je potřeba pomoct tomu redaktorovi, aby na to nebyl sám. To je jedna věc, to už sme si tady 

řikali. No, já sám, já bych spíš… než tadydlety monology před kamerou… můžu mluvit třeba 

vo našem sportovnim klubu, že jo, kterej tady mam za ty leta… Tadyhle – kolikrát sou to 

různorodý témata. Do někerejch sem se trefil bez ňákejch velkejch problémů, ale někerý, to to 

bylo dost tvrdý. Takže… a to neni jenom můj problém. Člověk se s tim musí nějak narodit. To 

je, myslim si, problém i řady lidí, kerý to nedělaj profesionálně anebo i jen poloprofesionálně 

nebo… Že prostě sou buď... jakoby votrlý, že to tam prásknou – absolutně sou bez trémy – 

anebo nejsou. 

Rozhodně je výhodou, že u nás to máte fakticky pod kontrolou. Je to takové kontrolované 

prostředí. 

Jo – je výhoda, že nepustíte ňákou totální blbost, abych se zesměšnil.  

Tak… 

A to si myslim, že je v pořádku, protože pak konkurence na to poukazuje a zneužívá to a tak... 

Dostáváme se teď k nějaké veřejné komunikaci – vnější.. Zeptám se rovnou na vaše zkušenosti 

s médii. Jaké máte zkušenosti s médii a novináři obecně? 

No, já si myslim, že z někerejma slušný, ale s někerejma neméně slušný. Vzpomínám si na 

televizáka z Ústí. Ten mně tady dával snad sedmkrát stejnou votázku, aby mě nachytal. Von 

chtěl, abych řek něco, co mi nelezlo přes hubu, ale já mu to řek jinak, jak jsem já chtěl. Nastval 

mě. Už sem ho tu dlouho vlastně neviděl. (smích) Někerý zase... třeba dneska, jak mi volal ten 

z toho rádia, „Co já na to? Jestli se mě může zeptat?“ Ten se mě zeptal slušně, já sem mu 

vodpověděl co chtěl vědět a nebyl sem tlačenej. 

Takže se dá říct, že máte kladné i záporné zkušenosti... Jste přesvědčen, že ta média vám, 

v podstatě, prokazují službu? Že je tahle forma prezentace pro město přínosná? 

Hm... Prokazují službu, anebo můžou prokázat i medvědí službu… 

Určitě. 

Když to vytrhnou z kontextu jako, že… Teď dám příklad: Tady pan XXX řikal, že: „V Sušicích 

zavřeli chirurgii,“ a zástupce XXX (pozn.: zástupce firmy, která chce nemocnici koupit), kerý 

to převzal, řikal: „No, zavřeli... My tam přišli a už byla zavřená. Nebyli doktoři. Takže sme 
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tohleto začali dávat dohromady, jo?" A proto mě teda varovali:"Novinářům nevodpovídej do 

telefonu. Ať Ti daj votázku nebo ať Ti je pošlou nebo ať přijedou sem. Taky jsem byl 

varovanej: „Žádnej novinář neni tvůj kamarád, jo?“ (smích) Takže řikam, mam kladný i 

záporný zkušenosti. Mohu říci, že vo mně napsali v minulosti noviny taky, když tady byly ty 

přeháňky a podobně, a nezeptali se mě, jak to bylo, jo. A právě tady mám vyjádření nebo citát 

pana XXX... (pozn.: politicky činná osobnost) (listuje) ..."Musíme reagovat na přednesené lži." 

A já sem to chlapům tady řikal. To sem jim poslal do mejlu, dyž sem si to někde přečet, a máme 

tady Sokol, máme tady nemocnici. My furt vokolo nich chodíme po špičkách, abysme je 

nenaštvali – neublížili. 

Zeptám se tedy, když jste přesvědčen, že by se na lži mělo reagovat, proč dlouhodobě 

nereagujeme? Jaký je důvod pro to, že často neakcentujeme nějaká témata, nekomentujeme je a 

radši mlčíme? 

No... asi si myslim, že sme se zdravě nenasrali. Když to takle řeknu… jo. Stokrát nic… stokrát 

opakovaná lež se stává pravdou.  

Z čeho myslíte, že pramení ten důvod pro to, že radnice často, třeba i v rámci některých 

projektů, neprezentuje zavčasu nebo je neprezentuje třeba vůbec, dokud nejsou dokončeny... 

Je tu nějaká obava z veřejné reakce? Je to nějaká opatrnost? Kvůli – řeknu třeba – dotačním 

titulům? Kde je ten důvod? 

Určitě obava to neni, ani to neni opatrnost vůči dotačnim titulum, ale myslim si, že to byla asi 

taková všeobecná opatrnost spíš, jo?  

Nicméně, proč se nikdy nic takového nespustilo? Jste přesvědčen, že může úřad jako takový, a 

jeho pracovníci, vytvářet takové aktivity sám o sobě? A nebo, že tam je potřeba ta politická 

činnost? 

Ee, samozřejmě, pro dění, co se ve městě bude dít, by měla bejt ta politická, kerá vnímá potřebu 

města. Ale úřednictvo by mělo taky sledovat tisk a různě co se kde děje. Nejenom třeba dotační 

titul na hasičárnu nebo to… ale kolikrát dávám různý výstřižky, co si kde… tadydle... (listuje) 

vemu... „Vyhláška regulující hazard už neplatí“ - že jo, napsali v Mostu. My sme tehdá to 

vodpinkli, nevodsouhlasila se, tamta se nepřijala – a bylo to. Moh by bejt klidně i vo tom 

článek, ale tadydle spíš vo něčem (listuje)... 

Jste přesvědčen, že by třeba úředníci sami o sobě, nebo vedoucí odborů, měli vyvíjet 

samostatnou aktivitu, kterou by upozorňovali na pozitivní příklady z jiných měst? 

Ano, vzít si z nich jako mustr. Když to můžou udělat tam, proč to nemůžeme? Nemůžeme teď, 

že sme vydali z peněz. jak by to bylo příští rok, třeba. Tadydlenc je „Hledají se osobnosti na 

cenu města“, jo? Kdybych já si v minulosti nevzpomněl na XXXX, na čestnýho vobčana a že 

sme teď začli vodměňovat a pan XXX to pojmul, protože u armády tydlety věci byly, že jo? 

Takže sme to začli dělat, ale samozřejmě, já všecky lidi neznám a jako máme odbor, tak ten by 

moh vyhlásit ňákou anketu nebo tak. 
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Cítíte tedy, že úředníci v našem městě jsou málo aktivní v tomhle směru? Mohli by být 

aktivnější? 

No, (listuje) třeba tadydle, hele, „Sloužila vlakům, teď z ní může být bydlení“, to je blbost. 

Já sem XXX tady řikal: „Poď zajmem se vo to, je to zajímavá stavba..." On na to: "To by bylo 

moc drahý..." když sem mu to tady podal. „A ptal si se?“ Nic. Pak koukám a pan XXX je 

majitelem tady z Roudnice. 

Hm… Ale zpátky k otázce... myslíte si, že aktivita úředníků na našem úřadě, v našem městě, je 

nedostatečná v tomhle směru? Myslíte si, že by měli být těmi vizionáři, kteří se budou zajímat 

o věci v jiných městech? 

No, myslim si, že ve svym oboru, že jo. Prostě – mohli by – čtou noviny, jako každej jinej, tak 

by mohli říct: „Helejte, starosto nebo místostarosto, támhle to dělaj takhle, co kdybysme to 

zkusili...“ 

No, ale pokud se nemýlím, tak ve výsledku, dobrá, dostal byste podnět, ale vy byste musel být 

tím, kdo řekne: „Ano, jdeme to toho.“ 

No tak, pak by se muselo to probrat ve vedení. Když by se usoudilo, že jo, připravilo by se to do 

rady, rada by udělala nějaký usnesení. Nebo do zastupitelstva. 

Takže se dá říci, že máte nedostatek podnětů... nedostatek pozitivních podnětů z úřadu... 

A ani negativní podněty nemám. Prostě nemám... Jo, jako, kdo za mnou přijde a řekne mi: 

„Hele, tadyto by bylo dobrý. Zkusme to.“? 

Jasně, těch lidí asi nebude mnoho.  

No, ne.  

A co třeba Vaši kolegové? Tím myslím politické kolegy. V zastupitelstvu máme jednadvacet 

zastupitelů, myslíte si, že jejich aktivita je v tomhle směru dostatečná? 

Tak někerý aktivní jsou, ať jsou to, když řeknu, ze současný koalice anebo i současný opozice. 

I když to teďko nevnímám moc, tak maj nápady, snažej se, přicházej. Ale někerý sou tam jenom 

do počtu. Že si to vodseděj, mnohdy ani nepřídou... Nepřídou ani na jednání politických klubů, 

kde bysme si to vyřikali, abysme nedělali tyátr před lidma, jo? A někerý vyloženě vyvinujou 

aktivitu.  

Ale cítíte, že tedy zastupitelé své myšlenky a nějaké vize, kam město směřovat, komunikují 

dostatečně veřejnosti? A využívají za tím našich prostředků a třeba i veřejných sdělovacích 

prostředků? 

Tak, ňákej článek v novinách našich nebo denících moc často nevidim. Skoro vůbec... Ale sou 

tu, někerý, já nevim, třeba XXX zná hodně lidí, že jo? Že ho požádaj, že by tohlecto nebo 

támdlecto. Nebo farářka tehdá byla aktivní. XXX je aktivní, ten... XXXX, XXX...XXX 
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(pozn.: vyjmenovává osoby, které jsou dle jeho názoru dostatečně aktivní). 

Kdy jste je tady naposledy viděl v televizi?  

Zastupitele? 

Kohokoliv z těch, které jste teď jmenoval. 

Předvčírem, když sem si pustil zastupitelstvo... (smích). No neviděl, no? Je to XXX, XXX, já... 

Logicky – vy to máte jako plný úvazek. 

No. Vedoucí odborů, řiditel městskejch služeb a potom, když je to někde na škole nebo na 

školce... No a pak sou to různý spolky, když se něco natáčí, no. 

A myslíte si, že by měli být vidět víc? A nebo ne? 

(...) Je pravda, že v některejch městech, nevim, jestli takový naši velikosti jsou, kde maj radní 

zodpovědnost za ňákejch, já nevim, pět odborů ten a pět odborů ten, ale, že jsou zodpovědný za 

tu určitou disciplínu. Nebo to maj i ty i ty zastupitelé, nevim, jak to je na kraji... Ale 

samozřejmě - taky, tam maj větší ten ansámbl. Jak úřednickej, tak maj početnější radu, tak maj 

početnější zastupitelstvo. Je pravda, že eee ta práce tady je taková jako by trošku těžkopádná, 

než v soukromym sektoru. V soukromym sektoru přepočtu prachy, mam je a koupim to. Tady 

třeba peníze musim nejdřív dát do rozpočtu, ten schválit. Pak když je tam mam, tak musim 

udělat výběrový řízení. Pak musim vybrat nejlacinějšího, ale zároveň aby to bylo dobrý. 

Dobrá. Tak, zeptám se vás tedy ještě na práci s veřejností. Do toho nám zapadají nějaké 

pravidelné kontakty s veřejností v rámci projevů, v rámci nějakých setkání, ale i třeba setkání 

přímo tady na radnici. Myslíte si, že vedení města a radnice jako celek s veřejností pracuje 

správně? 

Co je správně? Informace ven a informace dovnitř... aby byly. Aby byly dostatečný a pravdivý. 

Nebyly to spekulace. Informace dovnitř – sem přístupnej, kdykoli mě požádá někdo o schůzku, 

zařadím ho. Nemusím si dělat plánovaný dny. Jsem ochoten tady i počkat nebo tak. I když sme 

dostali dopis, kerej mi připadal úplně utopistickej, tak sem toho pána pozval. Nakonec sem 

zjistil, že se známe. Vyzpovídal sem ho. Když si někdo stěžuje, tak ho taky většinou pozvu 

anebo dostane odpověď. Eee, kolegové totéž dělaj taky, že jo, protože v určitý věci, když dou, 

tak dou už rovnou za nim. A když je to komunikace, tak dou za XXX. Dyž jsou to fotbalisti 

nebo něco, tak dou za kolegou XXX. Já... eště teda moje zkušenost s veřejností. Veřejnost taky 

vnímá, kam zastupitelé choděj. Já chodim na řadu akcí, myslim si poměrně dost často, a vídám 

tam spíš jenom sebe a s velkou výjimkou někoho... jednoho nebo to... Ať to je koncert v galerii, 

výstava v galerii, výstava vknihovně, koncert v kině nebo v KZM, nebo mezistátní utkání 

v hokeji nebo jiný sportovní utkání, růyný setkání – diabetici, kardiaci, támhle důchodci, taky 

takový akce... 

(rozhovor byl poté přerušen neohlášeným vstupem jednoho z místostarostů a již na něj nebylo 

navázáno)  
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Rozhovor č. 5 

Řadový úředník, 15 let praxe 

Datum rozhovoru: 30. 4. 2018 

Délka rozhovoru: 19 minut 

 

 
Dnešní rozhovor, který absolvujeme se bude týkat vnitřní a vnější komunikace na městském 

úřadě v Roudnici nad Labem, jak jsme se dohodli. Začneme tím, že se vás zeptám, kde na úřadě 

pracujete a jak dlouho? 

Pracuju na odboru dopravy, jako referent odboru dopravy, na registru vozidel. Na úřadě pracuju 

patnáct let.  

Na stejném místě? 

Na stejném místě. Vlastně po ukončení činnosti okresních úřadů, kdy byla delegována tady ta 

činnost na obce s rozšířenou působností  – takže od začátku, od toho roku 2003, kdy tady vznikl 

ten odbor dopravy na městě Roudnice. 

Je to celouho dobu přepážkový servis v té podobě, ve které ho známe dnes? 

Ano, ano. 

Dobře. Teď přejdeme k otázce vnitřní komunikace... Jaký je váš názor na aktuální stav vnitřní 

komunikace na Městě (myslím tím městský úřad)? To znamená: jak je nastavena ta komunikace, 

jak funguje, jaké prostředky se třeba využívají a jak byste ji celkově zhodnotila  – je dobrá? 

Určitě. My hlavně komunikujeme tím e-mailem. Myslím si, že třeba mě se až tak příliš 

nedotýkají ty úkolovníky a tady to, takže do toho my nejsme vlastně tolik zapojení.  

Řadový úředník ve tvé pozici není úplně... 

Je to hlavně asi kvůli tomu, že jsme především státní správa a vod tý samosprávy vlastně až 

tolik úkolů nemůžeme mít, jo. Takže u nás je hlavně to že vedoucí nás, že jo, usměrňuje tu naši 

činnost a tady to.  

A mezi vedoucím a řadovým zaměstnancem, řadovým úředníkem, tam nefunguje ta komunikace 

skrze úkolovník? 

Tam takový... Tam je to vlastně... úkoly se dávají každý rok při hodnocení, takže to se vlastně 

musí  – ten roční úkol  – splnit. Takže to, to je jako jediný, ale co mají třeba vedoucí za úkol... 

to... to... většinou... 

Takže spíš naplňujete jako úředníci spíš servis pro ty lidi a je to taková rutinní práce, opakující 

se v nějakých cyklech? 
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To... Tam vyloženě, většinou máme častý změny v zákoně. Což vyplývá třeba v souvislosti 

s evropskými předpisy a tady to. To se musí všechno implementovat k nám, takže to u nás je 

docela častý. A to doopravdy musíme my na každym tom svym úseku ve spolupráci s tou 

vedoucí, tyhle změny. Jako jo, dává se to i do těch  – řeknu  – přijde nám změna zákonu, takže 

do úkolu ti dám zpracování, zřazení, prostě, toho co děláš, do svý činnosti. 

Nicméně je tam úzká vazba mezi vedoucím a tím úředníkem na přepážce. 

Určitě. Ano. 

Takže v té práci využíváte fakticky mail, nějakou osobní komunikaci a... 

E-mail, protože chodí usměrnění jak vod ministerstva, tak od našeho nadřízenýho orgánu, což je 

krajský úřad Ústí nad Labem. 

A... samospráva se vás v zásadě netýká? 

(...) 

Vůbec? 

Na tom registruje vozidel s tím nesouvisí nic. To je státní správa čistá. 

A co tvoji kolegové? Máte povědomí o tom, jak se samospráva dotýká třeba vašich kolegů? 

Jestli tam není nějaký problém samospráva versus veřejná správa? 

Ne, neřeknu ti, opravdu. 

Přejdeme tedy k té vnější komunikaci. Zkušenosti s klientem, s těmi lidmi z venčí  – jak probíhá 

takový kontakt? 

Jak telefonicky, tak e-mailem a... většinou teda, osobně, že jo, protože u nás většina z toho, co 

děláme tak se zpracovává na základě žádostí podaných osobně.  

A jaká je s tím zkušenost? Jak takový člověk přichází  – je to spíše s očekáváním služby, nebo je 

to nějaká žádost? 

No, tak možná půl na půl, no. Kdo už trošku ví, je seznámenej s problémem, tak to neni 

problém. Většinou, jak jsem říkala, mi chceme docela hodně podkladů k vyřízení tý žádosti, co 

podává ten klient a... docela máme vysoké správní poplatky, takže to je taky takový... jako... 

Že se to negativně promítne do žádosti těch lidí? 

Tak. Někdo to nechce úplně akceptovat, ale... no, já nevím... já bych řekla... no, my máme taky 

problém, konkrétní. My jsme odbor dopravy a všichni si myslí, že jsme dopravní inspektorát. 

Takže to je to první, z čeho musíme lidi vyvíst. Nejsme dopravní inspektorát  – to je policie. 

A existujou a stránkách, na internetu, stránky dopravního inspektorátu, kdy si kdosi dal práci a 

vytvořil stránku, která se tváří hrozně oficiálně, protože všude má státní znaky a takový. Mimo 
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jiné je tam teda vodkaz na naše oficiální stránky Roudnice, takže se nám stává "ale vy to na 

stránkách máte takhle!"  – "Ne, byl jste na falešných stránkách. My to na stránkách našich 

máme správně. Musíte chodit na stránky města. Máme tam aktuální formuláře, máme tam 

všechno." Ale my jako těm lidem... u nás maj maximální servis v tom, že dáváme jim žádosti, 

který vlastně nám dodává ministerstvo. Takže s tím nemusejí mít žádný náklady. A to co nám 

poskytuje ministerstvo, co se týká registračních značek, malý, velký techničáky, všechno 

dodává úřadu prakticky zdarma a my vlastně ten správní poplatek vybíráme, který  – dá se říct  

– že nepokrývá ani tu výrobu. 

Zeptám se: označila jste to jako maximální servis  – jak funguje třeba objednávání na 

přepážku? 

U nás není objednávkový systém, ne. 

Není objednávkový systém. Vidíte v tom určitou možnost zapojení něčeho takového, nebo spíš 

ne? 

Já si myslím, že to zpomalí tu práci. 

Z jakého důvodu? 

Protože je tam daný časový limit a vždycky dopředu člověk neodhadne, za jakou dobu udělá tu 

práci. Někdy to jde rychle, bez problémů, pak se člověk zasekne na maličkosti, kdy dojde třeba 

k duplicitě... nějakýho dokladu, co se musí opravovat, zjišťovat. protože někdo někde udělá 

překlep a musí se prostě přijít na to,c o je správně, jo. Takže se nedá vodhadnout, jestli každej 

ten úkon bude úplně stejnej. 

Rozumím. Takže potom vytváří systém tlak i na toho úředníka, který musí vykonávat jednotlivé 

úkony v daném limitu, protože už čeká další člověk. 

Taky... mhm. A je fakt, že u nás teda fronty nebývají. 

Nebývají. Já si občas všímám, že tam občas fronty jsou, ale to jsou opravdu ty špičky 

(pozn.: tazatel toho času pracoval na úřadě jako tiskový mluvčí). 

No, nárazově, od třetí hodiny, kdy jdou lidi z práce. Ale tak jako maximálně do tři čtvrtě hodiny 

fronta... 

Dalo by se... Narazili jsme na to, že máme informace na webu. Lidé často, a i v rámci jiných 

odborů pravděpodobně, narážejí na to, že někdo udělal stránky, které nejsou oficiální, nebo 

stránky které jsou staré, třeba deset let (pozn.: základem toho dotazu bylo několik dotazů 

občanů, kteří se s takovými stránkami setkali; bylo požádáno o zrušení  stránek / stažení 

neaktuálních informací). Myslíte si, že roudnické stránky, nebo, respektive, tahle informovanost 

v rámci webu by měla jít dál a měli bychom to řešit? 
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Už si na to zvykají čím dál víc, že... (smích) ...hledat si všechno online, no. Ale tu svoji část 

stránek si hlídáme. Tak je aktuální všechno. Zveřejňování dokumentů na web jde přes vedoucí. 

A nebo nám řekne ať to zařídíme. 

Když se bavíme o vedoucích... Jsou informace, které se řeší třeba v poradě vedení nebo 

vedoucích odborů nějak předávány i vám, abyste měli přehled o tom, co se děje na těch 

poradách? 

Ano, určitě máme přehled o tom, co se nás týká.  

Máte něco jako setkání, schůze v rámci odboru, třeba? 

Míváme. Podle toho, jak je potřeba. Co vyplyne z určitejch situací. 

Takže není to pravidelná záležitost, ale spíše situační? 

Pravidelně ne. Dycky co je aktuální nebo... protože máme čtyři dny v týdnu úřední dny, takže 

nedá se úplně jako nějak pravidelně scházet. Co je potřeba tak nám buď ta vedoucí řekne 

v každý kanceláři zvlášť a nebo, když je to třeba víc objemných informací, tak si nás svolá na 

nějakou tu schůzi. 

Co se týká ještě osobní zkušenosti. Je nějaká opravdu negativní zkušenost s veřejností, kterou 

máte vy osobně, nebo třeba některý z kolegů? 

(vydechnutí) Tam jako... lidi se rozčílí... my jsme víceméně na to už zvyklí... proběhlo i pár 

školení, kdy nás lektorka seznamovala s typem lidí, kteří k nám můžou přijít a co v takovým 

případě dělat. Takže ten první... věc je toho člověka uklidnit. Posadit na zadek, že jo. 

A takový... je třeba, že se nám vracejí zpátky a omlouvají se, takže jim řikáme "neomlouvejte 

se, my jsme tady na to zvyklí, nic se neděje." (smích) Takže teď se mi to stalo, že pán se asi 

pětkrát vomlouval. Už jsem mu řikala, ať přestane, že... 

A vyloženě krizová situace neproběhla? 

Krizová situace, hele, proběhlo třeba na přestupcích (pozn.: projednávání přestupků vyřizuje 

právní oddělení spadající pod odbor tajemníka), kdy pán... ale von asi nebyl psychicky zrovna 

zdravý, bych to vohodnotila, protože nakonec spáchal sebevraždu (pozn.: obecně známá 

informace)... tam bylo takový nepříjemný vystoupení jednou. Ale protože my ty kanceláře 

máme průchozí a slyšíme, takže tam prostě okamžitě zástupce vedoucí sedl k tomu úředníkovi 

a počkal s ním až vyřídí tady toho člověka, protože byl fakt... takovej nepříjemnej. Hodil berlí a 

popadaly tam hrnečky a takový... (rozpačitý smích) ...nepříjemnej výstup tak jako. Takže jsme 

rychle došli pro vedoucího, teda toho zástupce, aby tam šel. 

Chápu, jelikož jsi na pomezí toho méně informovaného zaměstnance města a veřejnosti tak se tě 

zeptám jak na tebe působí komunikace úřadu z vnějšku? Jako člověka, který sice je na tom 

úřadě, má některé ty informace zevnitř, ale třeba otevře Roudnické noviny a přečte si web 

města? 
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Tak já pravidelně čtu web. Já se zajímám, co je novýho. Myslím si, že tam je všechno tak nějak 

co se děje. 

Předpokládám, že se v něm vyznáte. Někdo by mohl říct, že je třeba nepřehledný  – nemusí to 

tak být  – nicméně v tuhle chvíli je připravovaná rekonstrukce webu a redesign. Zajímal by mě 

tedy váš názor, jak na vás stávající web působí? 

Já nevím, jestli jsem zvyklá na ten náš web, ale já... mě se spíš stává, že nemůžu nic najít na 

jinejch webech. Třeba potřebuju kontakt na kolegy na jiným úřadě a mám problém teda to tam 

konkrétně najít. To bych řekla, že máme přehlednější než lekcterej úřad. 

Kde se vám tohle třeba stává? U větších obcí, menších, nebo to nezáleží na velikosti? 

No... protože každý to město má jinak nazvanej odbor dopravy a registr vozidel, jo. Hodně se 

stává, že mají jenom jmenný telefonní seznamy. Já nevim, kdo tam dělá, jo, já podle jmennýho 

seznamu... mě to nepomůže v tu chvíli. Já bych řekla, že to naše, kde jsou ty kontakty rozdělený 

podle toho, kdo dělá na jakým úseku... je tam telefon, je tam e-mailová adresa... myslím, že to 

je lepší. A i to poznám z toho telefonátu, že ten člověk sedí u toho webu a ptá se jestli mi to 

může poslat na e-mail třeba. Lidi se v tom orientují, jako, to bych neřekla, že ne. 

Co noviny? 

Noviny... Tím, že (smích) čtu ten web, tak většinou tam jsou ty nejzásadnější informace, který 

jsou vlastně totožný. Je tam ale navíc třeba slovo starosty, slovo tajemníka. To na webu nebývá.  

Otázkou je jestli to má chuť člověk číst? 

No... (rozpačitý smích) Jako... pokaždý je prolistuju, to je pravda... podívám se na ty kulturní 

akce, to taky, podle těch datumů...  

V pořádku, to není nic špatného... Ještě by mě zajímal třeba rozhlas. Posloucháte vůbec městský 

rozhlas? 

(...) Vůbec. Ne. Do tý doby, dokud byl slyšet na dvoře (poz.: na dvoře úřadu)  – tam byl jeden 

z těch... reproduktorů...  – pak to nějak zrušili, takže to prakticky nevíme a doma ho taky 

neslyším. Nám v těch Podluskách to jde takovou nějakou ozvěnou z tý hlavní ulice. 

Takže v Podluskách to není ideální v tomhle směru... 

No, v Podluskách, v mým baráku. Jinak všude asi to slyšet je, nějak. U nás tomu ale 

nerozumím. 

Aá... televizní vysílání MIS, předpokládám, Podlusky nemají kabelové pokrytí, ale co přes 

internet  – sledujete webové vysílání naší televize? 

To tam není, no, kabelovka. Jinak... 
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Třeba na youtube, tam máme ty reportáže. 

Ne, tohle to nevím. To já vůbec nevyhledávám, takový věci.  

Ani jinak přes internet? Přes stránky města, kde jsou taky přístupné tyhle reportáže? Nemáte 

představu, jak vypadá vysílání naší televize jako takové? 

No... znám akorát teda ty jednotlivý zprávy natočený, ale jako že nějaký vysílání běží, to jako 

nevim. 

Ne, kontinuální vysílání neběží. V rámci webových stránek města neběží – tam je ten youtube. 

Jen na ty naše stránky na jednoltivý reportáže se, zkrátka, sem tam podívám. Jsou tam zprávy, 

aktuality, co se děje, no. 

Mě šlo třeba i to, jestli byste třeba přivítala spíše zprávy jiného typu, jiného zpracování nebo 

jestli vám to vyhovuje jako roudničákovi. Jestli se na ně podíváte a máte pocit, že ty informace 

které skrz televizi dostáváte jsou pro vás přínosné, nebo naopak ne a nic vám nedají? 

No, tak jako ze zvědavosti určitě. Třeba jak jsme teď měli možnost kouknout, jak vypadá nový 

bazén, že jo, opravený. Tam ta prohlídka byla natočená docela detailně všechno. Jinak... Je fakt, 

že některý věci jsou tam – hodně je tam, že jo  – s předstihem. Ale třeba pak je spousta 

reportáží, že bylo. Jo a člověk najednou si řiká "hele, to mi asi uteklo". Možná nějak víc těch 

upoutávek dopředu, no.  

Takže by vám osobně vyhovovalo víc upoutávek na akce, než reportáží z těch akcí poté, co 

proběhnou  – aby potom člověku nebylo líto, že tam nebyl? 

Tak, tak, no. Někdy, třeba, se stává, že až... člověk tak nemá čas se podívat, co se děje za tu 

kulturu... no, zapomeneš... a přijde ti  – k nám třeba ty Roudnický noviny choděj ne prvního, ale 

až po. A tam je co se děje na začátku měsíce. 

Takhle... tam není vždycky všechno, co se děje, protože ty akce přibývají. Ale je tam vždycky 

určitý přesah a zase se vypouští akce, které to nepokryje. 

Jo, jasně... 

Aby ty noviny trapně nepřišly pátého a nebyla tam informace o chystaném konání akce prvního. 

No, to jsem si myslela, že by se to mohlo stát. Ale vzpomínám si, že je to tak. V dubnovým je 

na prvního května a tak... 
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Příloha č. 13: DOTAZNÍK – Komunikace města Roudnice nad Labem 

 

Prostřednictvím tohoto dotazníku můžete vyjádřit svou spokojenost s komunikací města 

Roudnice nad Labem a jeho úřadu. Výsledky průzkumu, i s Vašimi konkrétními podněty, budou 

prezentovány těm, kteří na ni mají přímý vliv, tedy jeho vedení. Svým názorem tak přispějete ke 

zlepšení poskytovaných služeb v našem městě. 

Zpracování průzkumu probíhá v návaznosti na diplomovou práci pod Fakultou 

sociálních studií Univerzity Karlovy. Dotazník obsahuje 34 otázek a stihnete ho vyplnit 

přibližně za 15 minut. 

 

1. Jste obyvatelem/obyvatelkou: 

 Roudnice nad Labem 

 Spádové obce v oblasti rozšířené působnosti města 

 Bydlím mimo spádovou oblast, ale v Roudnici nad Labem studuji nebo pracuji 

 

2. Cítíte se dostatečně informován/a o činnosti městského úřadu Roudnice nad Labem a 

aktuálním dění v Roudnici a okolí? 

 Ano, jsem dostatečně informován/a 

 Ne, jsem informován/a, avšak nedostatečně 

 Ne, nejsem vůbec informován/a 

 Nezajímám se 

 

3. Z jakého zdroje obvykle získáváte informace o aktuálním dění v Roudnici a okolí? 

 
Velmi 

často 
Často Občas 

Téměř 

nikdy 
Vůbec 

Roudnické noviny      

Městský rozhlas      

Televizní vysílání MIS      

Webové stránky města      

Facebooková stránka města      

Informační centrum      

Úřední deska      

Plakátové informační 

plochy 

     

 

4. Dostanete se k požadovaným informacím snadno? 

 Ano 

 Většinou ano 

 Ne – je to pro mě obtížné nebo nevím kde hledat 
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Roudnické noviny 

5. Čtete Roudnické noviny? 

 Ano, čtu je celé 

 Ano, jen některé rubriky 

 Nečtu je 

 

6. Vyhovuje Vám interval vydávání Roudnických novin (1x měsíčně)? 

 Ano 

 Mohly by vycházet častěji (např. 2x měsíčně) 

 Mohly by vycházet méně často (např. čtvrtletně) 

 

7. Jak hodnotíte grafickou stránku zpracování Roudnických novin? 

 Působí příjemně, uspořádání je přehledné, dobře se čtou 

 Nelíbí se mi (napište proč): ………………… 

 

8. Nepovinná otevřená otázka: Jaká témata Vás v poslední době v Roudnických novinách 

zaujala? Chybí Vám naopak některá?  

Městský rozhlas 

9. Posloucháte hlášení městského rozhlasu? 

 Ano 

 Ne, nezajímá mne 

 Ne, jiný důvod (napište proč): ………………… 

 

10. Jsou informace z rozhlasu pro vás užitečné či zajímavé? 

 Ano 

 Ano, jen občas 

 Ne 

 

11. Vyhovuje Vám čas hlášení rozhlasu? (po – čt; cca od 14:30 hod.) 

 Ano 

 Ne, mohlo by být v jiných časech 

 Ne, mohlo by být méně často 
 

12. Nepovinná otevřená otázka: Jaké informace městského rozhlasu pro Vás v poslední 

době byly nejpřínosnější. Chybí Vám naopak některé? 

Televizní vysílání MIS 

13. Kde sledujete vysílání televize MIS (místní informační systém)? 

 Kabelová televize 

 Online televize 

 Městské webové stránky 

 Youtube 

 Nesleduji 
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14. Měnil/a byste obsah vysílání? Na kterou oblast by se případně mělo více zaměřit? 

 Obsah bych zásadně neměnil/a 

 Rozhovory se starostou/místostarosty/zastupiteli 

 Dění na radnici 

 Dění v kultuře 

 Dění v regionu 

 

15. Nepovinná otevřená otázka: Jaký obsah Vás v poslední době ve vysílání MIS zaujal? 

Chybí Vám naopak nějaký?  

Webové stránky města 

16. Jsou pro Vás městské webové stránky přehledné? 

 Ano 

 Ne 

 Nenavštěvuji je 

 

17. Na webových stránkách vyhledáváte tyto informace: (multiple choice) 

 Aktuální dění 

 Kultura 

 Informace o městě 

 Kontakty na úředníky  

 Příspěvkové organizace a dotace 

 Formuláře 

 Jiné (doplňte): ………………… 

 

18. Nepovinná otevřená otázka:  Jaký obsah Vás v poslední době na městských webových 

stránkách zaujal? Chybí Vám naopak nějaký? 

Facebooková stránka města 

19. Oficiální Facebook stránku města Roudnice nad Labem: 

 Odebírám 

 Pouze navštěvuji 

 Nepoužívám 

 

20. Na roudnickém Facebooku hledám především informace o: (multiple choice) 

 Činnosti vedení města 

 Činnosti úřadu 

 Mimořádných situacích 

 Kulturním programu 

 Událostech v regionu 

 Jiné (doplňte): ………………… 
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21. Nepovinná otevřená otázka: Jaký obsah Vás v poslední době na městské facebookové 

stránce zaujal? Chybí Vám naopak nějaký? 

Informační centrum 

22. Navštěvujete informační centrum města? 

 Ano 

 Ne 

 Ojediněle 

 

23. Jaké služby infocentra nejčastěji využíváte? 

 Turistické informace 

 Kopírování 

 Úřední ověřování listin a podpisů 

 CZECH POINT 

 Předprodej vstupenek na kulturní akce 

 Jiné (doplňte): ………………… 

 

24. Jak hodnotíte otevírací dobu infocentra? 

 Jsem s ní spokojen 

 Vyhovuje mi, ale pouze v létě, kdy je prodloužená 

 Nevyhovuje mi 

 

25. Nepovinná otevřená otázka: Jaká byla Vaše poslední návštěva roudnického infocentra? 

Změnil/a byste na něm něco? 

Úřední deska 

26. Sledujete informace vyvěšované na úřední desce na Karlově náměstí? 

 Ano, pravidelně 

 Ano, nepravidelně 

 Ne 

 

27. Sledujete informace vyvěšované na elektronické úřední desce na webu města? 

 Ano, pravidelně 

 Ano, nepravidelně 

 Ne 

Dotazy veřejnosti 

28. K pokládání dotazů úřadu využívám: (multiple choice) 

 Osobní kontakt 

 Telefon 

 Poštu 

 E-mail 

 Schránku dotazy občanů 
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29. Nepovinná otevřená otázka: Jaká byla Vaše poslední zkušenost s dotazem na roudnický 

úřad? 

 

30. Nepovinná otevřená otázka: Jak hodnotíte Vaši poslední osobní návštěvu roudnického 

úřadu? Byl/a jste spokojen/a s vyřízením Vašich požadavků? 

 

SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE: 

31. Jaké je vaše pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

 

32. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 15-24 let 

 25-34 let 

 35-44 let 

 45-64 let 

 65 a více let 

 

33. Jaké je vaše dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Střední bez maturity / vyučen 

 Střední s maturitou 

 Vysokoškolské 

 

34. Jaká je vaše současná socioekonomická pozice? 

 Nezaměstnaný / v domácnosti 

 Zaměstnaný / OSVČ 

 Mateřská dovolená 

 Student 

 V důchodu 

 

Děkuji za Vaše názory. 

Šířením dotazníku přispějete k získání přesnějších výsledků, které pomohou přizpůsobit 

komunikaci a služby města Roudnice nad Labem a jeho úřadu Vašim potřebám. 

 

(Zdroj: Vancl, Jan. Komunikace města Roudnice nad Labem (dotazník) [online]. 2018. 

Zveřejněno na adrese: <https://komunikace-roudnice.vyplnto.cz>.) 


