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ANOTACE 
 Práce „Zavádění kvality do veřejné správy“ pojednává o zavádění metod 

kvality do organizací veřejné správy. Ve druhé kapitole je zrekapitulována historie 
řízení kvality a zavádění jejich principů do praxe. Ve třetí kapitole je popsána 
současná praxe s aplikací metod kvality a používané metody na zavádění různých 
metod kvality do organizací veřejné správy. Jednotlivé metody jsou v práci 
vysvětleny a krátce zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Práce popisuje tyto 
metody: CAF – Společný hodnotící rámec, Benchmarking, Benchlearning, 
Balanced Scorecard, Místní Agenda 21 a ČSN EN ISO 9001:2001. Ve čtvrté 
kapitole je zhodnocen provedený průzkum a způsoby současné praxe zavádění 
kvality ve veřejné správy a postoj státu k zavádění metod do veřejné správy. Ze 
zjištěných skutečností vyplývá, že zavádění metod kvality do veřejné správy je 
správným krokem. V páté kapitole jsou navržená řešení jak zavádění metod 
kvality do obcí a měst podpořit ze strany státu a jak obce a města motivovat 
k dalšímu zvyšování kvality ve svých organizacích. 
 
Klíčová slova: kvalita, jakost, metoda, CAF, Benchmarking, Benchlearning, 
Balanced Scorecard, Místní Agenda 21, norma ČSN EN ISO 9001:2001, obec, 
město, veřejná správa, management 
 
SUMMARY 
Graduation theses „ The Implementing of Quality to the Public Administration“ deal 
with the process implementing into the public administration. In the second chapter 
is the history of quality proceedings recapituled as well as the implementing of 
their principles into the practice. In the third chapter the current practice is 
described with the application of quality methods as well as the used processes for 
the implementing of different quality methods into the public administration 
organizations. Several methods are explained in Graduation Theses and shortly 
are evaluated their advantages and disadvatages. Graduation Theses describe 
following processes; CAF (Common Assesment Framework), Benchmarking, 
Benchlearning, Balanced Scorecard, Local Agenda 21 and CSN EN ISO 
9001:2001. In the fourth chapter the presented research and ways of the present 
practice of the quality  implementing in the public administration are evaluated, as 
well as the state position.  From the research dates facts appears that the 
implementing of the quality processes into the public administration is the right 
step. In the fifth chapter are proposed solutions how to underline the implementing 
of quality methods into villages and towns from the state position as well as how to 
motivate villages and towns to another quality escalation in their organizations. 
 
Keywords:  
quality, mark, metod/process, CAF (Common Assesment Framework), 
Benchmarking, Benchlearning, Balanced Scorecard, Local Agenda 21, norm CSN 
EN ISO 9001:2001, village, town, public administration, management
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1. ÚVOD 
Na III. Konferenci veřejných správ v Rotterdamu v roce 2004 řekl viceprezident Al 

Gore:  „Naslouchání občanům je klíčem ke zlepšení kvality“. 
Bakalářská práce je zaměřena na nový trend ve veřejné správě - zavádění 

kvality a její řízení, jež se stala jednou z hlavních priorit Vlády České republiky, a to 
pomocí modelů a metod, které jsou již léta úspěšně aplikovány v podnikatelském 
sektoru. Téma „Zavádění kvality do veřejné správy“ je aktuální problematika, jež 
v současné době řeším ze své pracovní pozice manažerky kvality. Tuto práci 
vykonávám v organizaci spadající do veřejného sektoru, jejímž záměrem je právě 
zavedení normy ČSN EN5 ISO 9001:2008 (International Organization for 
Standardization - Mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů) nebo 
aplikace některé z uplatňovaných metod kvality [23]. O tématu bakalářské práce 
bylo rozhodnuto.  

V současné době je ve veřejné správě kladen důraz zejména na zvyšování 
kvality a nastavení standardů poskytovaných veřejných služeb. Strategie vlády je 
zavedení systémů řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy, 
zda je nastavený systém maximálně účinný a orientovaný na klienta - občana. 
Aplikace managementu kvality do veřejné správy by mělo zejména přispět nejen 
k vyšší efektivnosti, ale i modernizaci výkonu veřejné správy jako je zavádění 
manažerského a strategického řízení, profesionalizace státní služby, orientace na 
výkonnost, elektronizace atd. 

Uplatňování některé z metod řízení kvality do praxe není obecně vůbec 
snadné, o to složitější je to v případě zavedení některých z nástrojů kvality na 
obcích a dalších institucí veřejné správy. Obce jsou části veřejného sektoru, který 
je občanům při poskytování služeb nejblíže, proto i aplikování metod kvality bylo 
zkoumáno právě na územně samosprávných celcích, jako jsou obce, města 
a statutární města.  

Jak již bylo zmíněno, zájem na zvyšování kvality poskytovaných služeb není 
jen problémem uvedených územně samosprávných celků, ale je to i oblast zájmů, 
kterému se věnují ústřední orgány státní moci jako je vláda a její ministerstva. Svůj 
postoj k tomuto problému vyjádřila jednoznačně vláda ve svém usnesení č. 458 ze 
dne 10. května 2000, kterým schválila Národní politiku podpory jakosti České 
republiky. 

Cílem této práce je zhodnotit výhody či nevýhody existujících odborných 
metod, které obce, města či statutární města mohou použít při zvyšování kvality 
poskytovaných služeb. Dalším záměrem této práce je vyhodnotit a ze získaných 
zkušeností doporučit nejvhodnější metodu kvality, která je nejlépe aplikovatelná na 
poměry v obcích, městech a statutárních městech a to i přesto, že se domnívám, 
že nejspíš neexistuje jeden nejlepší a univerzální nástroj pro všechny situace 
a subjekty. Uplatňované přístupy k zajištění kvality mají však svou hodnotu a cenu 
v určitém kontextu podle toho, jaké máme priority v daném okamžiku. V našem 
případě se jedná o zlepšování a kvalitu poskytování veřejných služeb občanovi.  
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2. HISTORIE ŘÍZENÍ KVALITY A ZAVÁDĚNÍ JEJICH 
PRINCIPŮ DO PRAXE 
Kvalitu lze definovat různými způsoby. Podle publikace „Společný hodnotící 

rámec CAF1 2006“ je pojem kvalita (quality) ve veřejné správě definován takto: 
„kvalita je míra naplňování požadavků občanů/zákazníků na služby/činnosti 
a výrobky poskytovanými organizacemi“ [6].  

Chceme-li najít příměr v  historii, lze vznik kvality nazývané také jakost, 
pozorovat např. při potřebě stanovit míry pro zboží a dále při vzniku řemeslných 
cechů, které stanovily pravidla pro produkci. V Anglii r. 1887 vzniká první 
povinnost označit zboží zemí původu, dnes známé jako „made in“ [5].  

Po první světové válce došlo k nárůstu výroby, což vedlo ke vzniku 
statistických metod. Hlavním požadavkem však bylo jen množství produkce 
a kontrola vstupů a výstupů. S převratnými novými myšlenkami přichází po druhé 
světové válce Američan William Edwards Deming americký statistik a profesor, 
kterému se však nedaří zpočátku aplikovat své myšlenky ve Spojených státech 
amerických, a tak realizuje své myšlenky v Japonsku. Japonsku se tak podařilo 
zavést statistické řízení procesů do všech činností, a to včetně předvýrobních 
procesů. Tento vývoj dal vzniknout novému systému jakosti, který se také 
označuje Company Wide Quality Kontrol (CWQC) – celopodnikové řízení jakosti. 
Zvyšující se tlak ze strany poptávky na kvalitu výrobku a zpomalené tempo 
ekonomického růstu zvyšuje konkurenční tlak mezi firmami. Mnoho firem 
harmonizuje všechny své oblasti: plánování, marketing, vývoj, výroba, prodej, 
zákaznický servis a mnoho dalších oblastí. Poprvé se objevuje potřeba 
komplexního řízení jakosti. Autorem prvního takového popsaného procesu je 
Armand Vallin Feigenbaum, jež vycházel z principů jakosti stanovených 
W. E. Demingem a zavádí pojem „celkové řízení jakosti“. Zpracování postupů 
celkového řízení jakosti se poprvé objevilo ve formě „totálního managementu 
jakosti“ nebo-li TQM – Total Quality Management. Model TQM se začíná 
uplatňovat nejen ve výrobních odvětvích, ale i v odvětvích nevýrobních [21]. 

Současně dochází k potřebě stanovit mezinárodně závazné dokumenty pro 
stanovení systémů nebo-li procesů jakosti. V roce 1987 schvaluje Mezinárodní 
organizace pro normalizaci normy ISO linie 9000 (viz kapitola č. 3.2.8). Všechny 
firmy si tak mohou ověřit činnost a funkčnost svých procesů včetně celého 
systému managementu jakosti, certifikovaným auditem. V roce 1996 byla 
vzhledem k potřebě ochrany životního prostředí schválena norma ISO linie 14000, 
která stanovuje nároky na management ve vztahu k ochraně životního prostředí 
[21]. Rozvoj informačních technologií a bezpečnosti dat s sebou přinesl potřebu 
další normy ISO linie 27000, ta byla schválena v červenci 2007. Tato norma 
vychází z normy BSI2 7799 (vyšla v roce 1995) a normy ISO/IEC7,8 17799:2000 
(vyšla v roce 2000). Norma ISO 27000 se zabývá řízením z hlediska informační 
bezpečnosti a informačních technologií. 

                                                 
1 Model CAF (Common Assesment Framework) – viz podkapitola 3.2.3 
2 BSI - Britská normalizační instituce 
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 V devadesátých letech dvacátého století byl představen Evropskou nadací 
pro management kvality (European Foundation for Quality Management) „Model 
Excelence EFQM“, který je považován za základní instrukci pro zkvalitnění 
manažerských dovedností, a který obsahuje také základní kritéria pro jejich 
hodnocení [7]. V současné době se uplatňuje několik dalších nových metod. 

2.1 Kvalita v Evropské unii 
Podpora kvality byla v Evropské unii schválena radou ministrů v roce 1993, 

a to zařazením podpory jakosti do Bílé knihy „Rozvoj, konkurenceschopnost 
a zaměstnanost“. Důležitým dokumentem se rovněž stala Evropská charta kvality, 
jež byla schválena v roce 1998 na Evropském konventu jakosti v Paříži [15], [7]. 
K podpisu Evropské charty kvality se přidali i představitelé Evropské unie, 
Evropské unie průmyslových a zaměstnavatelských svazů, Evropská asociace 
živnostníků a malých a středních podniků, Francouzská společnost pro jakost, 
Evropská nadace pro management jakosti a Evropská společnost pro jakost. 
Signatáři Evropské charty kvality se zavazují: 
- všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v podnikání a veřejném sektoru;  
- rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního po 

vyšší;  
- rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je 

každému;  
- aktivně rozšiřovat zkušenosti z oblasti kvality;  
- podporovat image “evropské kvality” ve světě;  
- usilovat během roku o dosažení nového pokroku v kvalitě;  
- angažovat se v Evropském týdnu kvality (každoročně v listopadu), za účelem 

představení realizovaných aktivit, současných iniciativ a budoucích projektů 
[15]. 

V Evropě je oceňováno dosažení úspěchů v kvalitě Evropskou cenou kvality. 
Základem pro hodnocení organizací v soutěži o Evropskou cenu kvality je Model 
Excelence EFQM [7]. 

2.2 Kvalita v České republice 
Koncepční a komplexní řízení kvality se v České republice začalo rozvíjet až 

koncem devadesátých let dvacátého století, kdy kvalitu začaly v České republice 
prosazovat nejdříve nadnárodní společnosti a zahraniční vlastníci společností. 
Zahraniční společnosti začaly kvalitu prosazovat nejen u svých společností, ale 
začaly ji vyžadovat i u svých dodavatelů. Prokázání a doložení řízení společnosti 
dle stanovených koncepcí kvality bylo ukazatelem, že společnost je řízena 
důvěryhodně a dle standardů osvědčených v zahraničí. Nejčastěji využívaným 
a všeobecně známým se stala certifikace standardů podle norem ISO, jejíž hlavní 
náplní je vývoj a udržování standardů a vydávání technických norem k naplňování 
stanovených mezinárodních standardů.  

Zejména vlivem zahraničních společností se Česká republika, jako stát, 
začíná zabývat problematikou jakosti, kdy vláda schválila dokument Národní 
politika podpory jakosti v České republice (podrobněji v kapitole č. 3.1.1). Na 
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základě Národní politiky jakosti České republiky byla založena Rada pro jakost při 
Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky (podrobněji v kapitole č. 3.1.1).  

Zástupcem v instituci ISO za Českou republiku byl ustanoven Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který byl zřízen 
zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy 
v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Významným firmám v České republice však nepostačovalo zavádění normy 
ISO, a tak se započalo i s aplikací metody TQM či EFQM apod. Snaha 
o sjednocení těchto standardů v České republice se standardy ve světě a stejně 
tak snaha o ocenění organizací, které se snaží zvyšovat kvalitu ve svých 
organizacích, vedla ke vzniku Národní ceny České republiky za jakost (podrobněji 
v kapitole č. 3.2.1). V českém prostředí existuje mnoho dalších iniciativ a aktivit, 
které mají různý základ – legislativní či dobrovolný, jež mají společný záměr 
sledovat, kontrolovat, vyhodnocovat, oceňovat či podporovat kvalitu 
v organizacích. Jedná se například o značky shody, které mají legislativní základ 
v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o technických 
požadavcích na výrobky) dále se jedná o značky jakosti, které jsou udělovány 
sdružením výrobců či distributorů – např. značka Czech Made [15]. 

2009  4 
 



Barbora Jeníčková: Zavádění kvality do veřejné správy 

3. SOUČASNÁ PRAXE S APLIKACÍ KVALITY 
A POUŽÍVANÉ METODY NA ZAVÁDĚNÍ KVALITY DO 
VEŘEJNÉ SPRÁVY 

3.1 Právní úprava pro zavádění metod na zvyšování kvality do 
veřejné správy v České republice 
V českém legislativním prostředí existuje mnoho právních předpisů, které 

upravují kvalitu, jedná se však zejména o právní předpisy závazné pro výrobce, 
poskytovatele služeb, prodejce, dovozce či dodavatele. Mezi nejznámější právní 
normy patří například zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů či zákon č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné 
upravuje poskytování některých služeb [5]. 

Pro oblast veřejné správy však není v českém právním řadu příliš právních 
předpisů, které by upravovaly kvalitu v této oblasti. Mezi základní právní předpisy 
patří zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o obcích), který upravuje samotný vznik obce a její základní práva a povinnosti 
nebo zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který 
upravuje procesní řízení ve většině jednání na obcích. Zásadní změna nastala až 
schválením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o úřednících 
územních samosprávných celků) a rovněž tak schválením prováděcích vyhlášek 
č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních 
samosprávných celků a č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon o úřednících územních samosprávných celků upravuje mimo jiné 
povinnost vyhlašovat na vedoucí místa úředníků výběrová řízení, ukládá úřadu 
(i úředníkovi) povinnost vzdělávat úředníky, a to formou vstupního vzdělání, přes 
průběžné až po specifické vzdělávání vedoucích pracovníků. Zákon rovněž 
upravuje podmínku pro výkon některých specifických činností, kdy je úředník 
povinen složit zkoušku z odborné způsobilosti do 18 měsíců ode dne výkonu 
činnosti. Tento zákon tak byl prvním legislativním krokem, který měl 
v organizacích veřejné správy, v tomto případě v obcích všech typů, zajistit 
kvalifikované úředníky. Zákon je jedním z podstatných kroků k naplňování 
zvyšování kvality v orgánech veřejné správy, protože bez kvalifikovaných úředníků 
nelze dělat kvalitní veřejnou správu. 

S ohledem na rozvoj informačních technologií rovněž stojí za zmínku zákon 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o informačních systémech 
veřejné správy), který nově stanovil práva a povinnosti, jež souvisejí s vytvářením, 
užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy. Orgánům 
veřejné správy byla v r. 2007 stanovena povinnost atestovat certifikovanou 
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agenturou své informační technologie. Vzhledem k citlivým údajům, které orgány 
veřejné správy spravují, bylo namístě zajistit ve všech orgánech veřejné správy 
určité standardy kvality v informačních technologiích.  

Hledáme-li však v české právní úpravě legislativní oporu, která by řešila 
implementaci metod k zvyšování kvality ve veřejné správě, resp. která by 
institucím zařazených v systému veřejné správy  ukládala povinnost aplikovat na 
sobě jednu z moderních metod řízení kvality, zjistíme, že v České republice 
neexistuje  v tomto směru žádné nařízení či předpis, jež by měl oporu v legislativě.  
Existuje pouze celá řada iniciativ „zespoda“, které zakládají obecně prospěšné 
společnosti, sdružení, zájmové sdružení, apod. Jedná se např. 
o Benchmarkingovou iniciativu 2005; Národní síť zdravých měst zájmové 
sdružení; MEPCO, s.r.o.; Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s. Cílem 
těchto sdružení a společností je mimo jiné i zkvalitňování služeb ve veřejné 
správě. Jednotlivé organizace si tak samy vytvářejí vlastní systém, jak najít 
vhodné prostředky a jak implementovat do veřejné správy požadovanou kvalitu. 
Vytváří se odborné metodiky a expertízy, pořádají odborné kurzy a přednášky, 
poskytuje se poradenská činnost, vydávají odborné publikace apod.  

3.1.1 Usnesení vlády schvalující zvyšování kvality v České republice 
Do 90. let 20. století byla problematika jakosti práce v oblasti služeb ve 

veřejném sektoru: státní správě, veřejné dopravě, energetice, zdravotnictví, 
školství, policii, bankovnictví, pojišťovnictví a dalších, opomíjenou záležitostí. 
Neexistence Národní politiky jakosti byl jeden z nedostatků, na který byla Česká 
republika upozorňována i Evropskou unií před vstupem do Evropské unie [14]. 

Pro naplnění výše uvedeného cíle Vláda České republika svým usnesením 
č. 458 ze dne 10. 5. 2000 o Národní politice podpory jakosti České republiky 
schválila Národní politiku podpory jakosti České republiky (dále jen „Národní 
politika jakosti“). Vláda tímto usnesením odsouhlasila zřízení Rady pro jakost při 
Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně uložila místopředsedovi vlády 
a ministru financí a ministru průmyslu a obchodu aktualizovat Národní politiku 
jakosti, a to v souladu s vývojem v Evropské unii. Česká společnost pro jakost byla 
pověřena funkcí sekretariátu a funkcí informačního centra Národní politiky jakosti 
[12], [17]. 

Rada České republiky pro jakost se stala vrcholným poradním, iniciačním 
a koordinačním orgánem Vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje 
managementu a uplatňování Národní politiky podpory jakosti v České republice. 
Řízením Rady České republiky pro jakost je pověřeno Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Členem Rady České republiky pro jakost je široké spektrum odborníků 
z různých oblastí od zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupců 
z ostatních ministerstev, přes odborné orgány veřejné správy či jiné odborné 
organizace jako jsou Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví; Svaz průmyslu a dopravy ČR; Hospodářská komora ČR; Česká 
společnost pro jakost, o.s.; Českomoravská konfederace odborových svazů; 
Sdružení pro oceňování kvality; Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava; Česká obchodní inspekce; Česká obchodní inspekce; Sdružení obrany 
spotřebitelů ČR; Český institut pro akreditaci, o.p.s.; Národní informační středisko 
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podpory kvality; Potravinářská komora ČR; Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
a Agrární komora ČR.  

3.1.2 Usnesení vlády o Strategii realizace Smart Administration 2007 – 2015 
Praktické naplňování stanovených cílů v Národní politice jakosti se promítlo 

v usnesení Vlády České republiky č. 197 ze dne 28. 2. 2007, kterým bylo mimo 
jiné rozhodnuto o základních cílech: Strategii realizace Efektivní veřejné správy 
a přátelských veřejných službách (Smart Administration) na období 2007 – 2015 
[16]. Projekt Smart Administration neboli Efektivní veřejná správa a přátelské 
veřejné služby si klade za cíl zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování 
veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů 
v programovém období let 2007 – 2013. Strategie pro realizace Smart 
Administration v období 2007 – 2015 rovněž vytvořila rámec pro koordinaci 
veškerých procesů směřujících k efektivní veřejné správě a přátelským veřejným 
službám, a to bez ohledu zda budou financovány ze strukturálních fondů či nikoliv 
[13], [16].    
Jako strategické cíle byly stanoveny následující body: 
- racionalizace administrativních procedur (organizační re-engineering zahrnující 

přezkoumání stávajících struktur a agend a re-designing kompetencí a funkcí); 
- implementování strategického a finančního plánování ve veřejné správě; 
- analýza současných regulací a odstranění nadbytečných regulací; 
- reformovat legislativní proces; 
- zefektivnit činnost veřejné správy, snížit finanční nároky na chod celé 

administrativy, transparentní výkon veřejné správy (zavedení systémů řízení 
kvality, sledování výkonnosti v orgánech veřejné správy, využívání 
informačních technologií, vytvoření centrálních registrů, efektivní komunikace, 
jednotný systém řízení lidských zdrojů, motivační prvky, modernizace 
a restrukturalizace); 

- zefektivnění činnosti justice (elektronizace justice, komunikační infrastruktura, 
využívání informačních technologií); 

- přiblížení veřejné správy občanům (prosazování eGovernmentu, vybudování 
sítě kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT, kontinuální sledování 
kvality ve veřejné správě, prosazování konkurence ve veřejné správě při 
garanci minimálních standardů) [13]. 

Výše uvedené kroky Vlády ČR vedly k prvnímu převratnému kroku, a to 
schválení tzv. zákonu o eGovernmentu, jedná se o zákon č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu (zákon 
o eGovernmentu), který bude umožňovat elektronickou komunikaci s orgány 
veřejné správy prostřednictvím datového úložiště tzv. „datových schránek“ a za 
pomoci konverze dokumentů. Pro orgány veřejné správy a pro některé další 
subjekty bude komunikace prostřednictvím datových schránek povinná. Dalším 
krokem bylo rozpracování dosažitelných cílů pro Integrovaný operační program 
(IOP) na léta 2007 až 2013. Výsledkem je zpracovaná Strategie implementace 
eGovernmentu v území (verze 1.2), která byla na konci roku 2008 představena 
Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR) obcím a krajům jako konkrétní plán jak 
dosáhnout „moderního, přátelského a efektivního úřadu“. Zásadní snahou MV ČR 
je dosáhnout určitého standardu kvalit služeb  alespoň v 60 % obcích a krajů v ČR 
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a naplnit tak cíle vládního usnesení Smart Administration a potažmo i cílů Národní 
politiky jakosti. Cílem celé Strategie implementace eGovernmentu není jen 
posílení informačních technologií, zkvalitnění databází, datových skladů, 
digitálních map atd., ale zejména zavedení standardních procesů kvality ve 
veřejné správě. Svědčí o tom oblasti, které budou touto implementací 
eGovernmentu řešeny: 
- kultivace vnitřních systémů chodu úřadu (např. jednotlivé agendy, zpracování 

ekonomiky, správa aktiv, pořizování vstupních dat, transparentnost chodu 
veřejné správy, katalog služeb;   

- analýza procesů veřejné správy; 
- strategické plánování a tvorba základních koncepcí rozvoje daného 

samosprávného celku; 
- kvalita veřejných služeb; 
- realizace projektového řízení; 
- vzdělávání ve výše uvedených oblastech [11]. 

Jak si stanovila Vláda ČR, kvalita má být jedním z pilířů Efektivní veřejné 
správy a přátelských veřejných služeb. Po dlouhé době, kdy byla veřejná správa 
opomíjenou „Popelkou“, je tento krok k podpoře územně samosprávných celků při 
zavádění stanovených standardů a při využívání metod pro zvyšování kvality 
poskytovaných služeb, vítanou a nutnou změnou k lepšímu. Je nutné si však 
uvědomit, že většina těchto kroků k podpoře poskytování vyšší kvality služeb je 
realizována na základě dobrovolnosti a dobré vůle územně samosprávných celků. 
Nezbytné je rovněž zdůraznit, že rovněž následné finanční náklad nezbytné pro 
udržení takto „rozjetého vlaku“ ponesou na svých bedrech samotné obce, města 
a kraje. Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že územně samosprávným 
celkům nevládnou úředníci, ale volení zástupci – zastupitelé a je velmi 
pravděpodobné, že ne v každé obci, městě či kraji se tyto nové směry a nové 
snahy ústředních orgánů státní správy budou těmto voleným zástupcům líbit. Je 
tedy možné, že plánovaných 60 % standardizovaných územně samosprávných 
celků zůstane MV ČR jen na papíře. 

3.2 Metody zvyšování kvality ve veřejné správě 
V posledních letech se zvýšily snahy veřejné správy zvýšit kvalitu 

poskytovaných služeb. Specifikum veřejné správy na rozdíl od podnikatelské sféry 
spočívá v tom, že veřejná správa nemusí produkovat zisk, aby se udržela na trhu.  
Z uvedeného je nezbytné kvalitu poskytovaných služeb veřejnou správou 
posuzovat podle jiných měřítek, i když i měřítko, aby veřejná správa zůstala 
finančně efektní, by měla zůstat zachována. O stabilitě veřejné správy a politiky 
daného státu vypovídá zejména to, nakolik je veřejná správa finančně efektivní.  
U jednotlivých služeb, které veřejná správa může zákazníkovi = občanovi 
poskytnout, by mělo být splněno těchto pět základních kritérií: 
- výkonnost veřejné správy, 
- kvalita poskytnuté služby (úkon provedený v souladu s daným právním 

předpisem či délka vyřízení služby), 
- náklady na poskytnutou službu, 
- dostupnost poskytované služby, 
- spokojenost zákazníka za poskytnutou službou. 
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 Subjekty veřejné správy mají několik možností jak zjistit, zda jimi 
poskytované služby jsou poskytovány kvalitně nebo zda by nebylo možné vylepšit 
či změnit zastaralé, ale zavedené postupy. K těmto krokům se snaží motivovat 
veřejnou správu stát, který vyhlašuje různé prestižní ceny pro veřejnou správu. 
Stát se rovněž snaží, prostřednictvím svých subjektů jako např. Národní 
informační středisko pro podporu jakosti, šířit odborné informace. Orgány veřejné 
správy mohou v tomto směru v současné době využít několik nástrojů např.: 
- Národní cenu České republiky za jakost; 
- Cenu Ministerstva vnitra České republiky za kvalitu a inovaci ve veřejné 

správě; 
- Implementaci modelu CAF (Common Assesment Framework – Společný 

hodnotící rámec); 
- Benchmarking; 
- Benchlearning; 
- Balanced Scorecard; 
- ISO; 
- Místní agenda 21 
- a mnoho dalších metod. 
Podrobněji o vyjmenovaných metodách kvality a jejich cílech je zmiňováno 
následně. 

3.2.1 Národní cena České republiky za jakost 
Po vydání usnesení vlády č. 458 ze dne 10. 5. 2000 se hledaly nástroje jak 

motivovat soukromou a veřejnou sféru k zavádění standardů kvality a v konečném 
důsledku docílit vyšší kvalitu, efektivitu a spokojenost občanů/zákazníků.  Přihlédlo 
se ke zkušenostem zavedených projektů v zahraničí, kde se osvědčily např. 
Národní cena za jakost Malcolma Baldrige, která vznikla zákonem Kongresu USA 
v roce 1987 (United States Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA). 
V České republice byla od roku 1995 udělována Národní cena České republiky, 
kterou realizovalo Sdružení pro Cenu České republiky za jakost (dále jen 
„sdružení“). Sdružení bylo nevládní a neziskovou organizací, členy sdružení byly 
významné organizace jako Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Svaz 
obchodu a cestovního ruchu České republiky, Česká společnost pro jakost a další. 
Ačkoliv se vyhlašování cen zúčastnili i zástupci vlády či příslušných ministerstev, 
událost byla na okraji zájmu médií, bez finanční spoluúčasti státu a prestiže 
skutečné zákonem podporované Národní ceny České republiky za jakost [14].  

Změnu přineslo až usnesení Vlády České republiky č. 806 ze dne 
22. 8. 2001, kdy vláda odsouhlasila projekt Národní ceny České republiky za 
jakost jako součást Národní politiky podpory jakosti. Podle vládního usnesení má 
Národní cenu České republiky za jakost každý rok zrealizovat a vyhlásit vítěze 
Rada České republiky pro jakost. Z pověření Rady České republiky pro jakost 
organizuje každý rok „Národní cenu České republiky za jakost“ Sdružení pro Cenu 
České republiky za jakost [18]. 

Od roku 2006 byly pro Národní cenu České republiky za jakost vydány 
statuty, které rozlišují dvě samostatné ceny udělované pro podnikatelský sektor 
a pro veřejný sektor. Tímto byl učiněn další krok pro motivaci veřejné správy při 
zavadění standardů kvality nebo zvyšování již zavedených standardů kvality. 
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Účastí státu na Národní ceně České republiky za jakost došlo ke zvýšení prestiže 
udílené ceny a vytvoření vhodných podmínek pro zlepšení image českých firem 
v zahraničí. 

Pro rok 2009 vyhlásila Rada České republiky pro jakost Národní cenu České 
republiky za jakost pro tři modely: model EXCELENCE, model CAF a model 
Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility - CSR) 
[10]. 

3.2.2 Cena Ministerstva vnitra České republiky za kvalitu a inovaci ve 
veřejné správě 

Dalším počinem pro zvyšování popularizace a šíření různých metod 
zavádějících kvalitu ve veřejné správě bylo zřízení a pravidelné vyhlašování Ceny 
Ministerstva vnitra České republiky za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. 
Záměrem soutěže bylo motivovat organizace veřejné správy k zavádění 
moderních nástrojů řízení organizace veřejné správy. V roce 2009 byl vyhlášen již 
pátý ročník této ceny. Podle Statutu Ceny Ministerstva vnitra České republiky 
(dále ČR) za kvalitu ve veřejné správě se dle stupně náročnosti udělují dvě ceny, 
tzv. „bronzový stupeň - pro organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ (za první 
výsledky při zlepšení kvality poskytovaných služeb) a tzv. „stříbrný stupeň – pro 
organizaci dobrých veřejných služeb“ (za prokazatelné dosažení dobrých výsledků 
organizace v daném roce.) Zlatý stupeň se uděluje v rámci Národní ceny ČR za 
jakost, oceněný získá titul „oceněný finalista“. Nejvyšším stupněm je pak samotná 
Národní cena ČR za jakost. Součástí cen Ministerstva vnitra ČR je cena za inovaci 
ve veřejné správě, která se rovněž uděluje každý rok. Cena Ministerstva vnitra ČR 
za inovaci má ocenit netradiční nápady a řešení přispívající ke zlepšování činnosti 
organizace či ke zvyšování kvality, výkonnosti či efektivnosti poskytovaných 
veřejných služeb, které mohou být příklady dobré praxe a sloužit jako inspirace 
dalším organizacím. 

Za rok 2008 byla Cena Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci udělena 
celkem 44 orgánům veřejné správy, jedná se např. o:  
- Městský úřad Vodňany, který získal stříbrnou cenu MV ČR za kvalitu za 

aplikaci metody CAF a zapojení do benchmarkingového srovnávání,  
- Městský úřad Šlapanice, který získal stříbrnou cenu MV ČR za kvalitu za 

zavedení integrovaného systému řízení kvality a bezpečnosti informací dle 
norem ČSN EN ISO 9001:2000 a 27001:2005, 

- Úřad městské části Praha 13, který získal cenu MV ČR za inovaci za zřízení 
registračního místa pro vydávání kvalifikovaných certifikátů na úřadu, 

- Úřad městské části Praha 10, který získal cenu MV ČR za inovaci za 
zprovoznění služby pojízdný úřad. 

3.2.3 Implementace modelu CAF (Common Assesment Framework) 
Model CAF (Common Assesment Framework) neboli Společný hodnotící 

rámec je metoda, která byla pro veřejnou správu vytvořena na základech metody 
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TQM (Total Quality Management)3 a vznikla na základě spolupráce ministrů 
a generálních ředitelů Evropské unie, kteří mají ve své kompetenci veřejnou 
správu. Pilotní program modelu CAF byl představen v roce 2000 a začala se 
využívat v roce 2002. Poslední změnu přinesl rok 2006, kdy na 4. Evropské 
konferenci o kvalitě ve veřejné správě členských zemí Evropské unie, byl vyhlášen 
zmodernizovaný model CAF 2006. Model CAF samotný je koncipován na základě 
myšlenky, že produktivita organizace je závislá na vztazích mezi zákazníky, tedy 
občany, zaměstnanci a samotné společnosti a je dosažena řízenou strategií 
a řízeným plánováním za účasti zaměstnanců organizace při využití zdrojů, 
procesů a spolupráce se svými partnery [3], [6]. 
Hlavní cíle modelu CAF jsou následující: 
1. Obeznámit širokou škálu organizací ve veřejné správě se základními zásadami 

komplexního řízení kvality dle metody TQM ve veřejné správě a s přednostmi 
sebehodnocení a postupně veřejnou správu orientovat k využívání cyklu 
PDCA4. 

2. Ulehčovat a zjednodušovat organizacím veřejné správy sebehodnocení s cílem 
získat ucelený přehled o organizacích veřejné správy a témata  vedoucí 
ke zlepšování organizací veřejné správy. 

3. Mít důležitou úlohu při propojování rozmanitých modelů, které jsou aplikovány 
pro řízení kvality v organizacích veřejné správy. 

4. Přispívat k bezproblémovému aplikování metody benchlearning v jednotlivých 
organizacích veřejné správy [6]. 

Struktura modelu CAF vytváří 9 kritérií, jež určují hlavní body, na které je 
nutné se při analýze organizace veřejné správy zaměřit. Kritéria 1 až 5 (viz obr. 1) 
vytyčuje typické předpoklady organizace, kritéria 6 až 9 měří dosažené výsledky. 
Devět kritérií se dále dělí na 28 subkritérií. Model CAF je prvotně určen 
k hodnocení řízení produktivity (výkonnosti), konkretizování organizačních příčin 
s cílem usnadnit další zlepšování fungování organizace. Definitivním cílem by 
však měla zůstat kvalitní veřejná správa, která se neobejde bez kvalitního řízení. 
Hodnocení produktivity/výkonnosti se z výše uvedených důvodů orientuje na 
hlavní charakteristiky organizace veřejné správy: demokratická odpovědnost 
a vstřícnost, fungování v rámci platných právních předpisů, komunikace napříč 
politickým spektrem, vyrovnané uspokojení potřeb zainteresovaných stran a jejich 
zapojení, co nejlepší úroveň poskytovaných služeb, zhodnocení vynaložených 
prostředků, dosahování stanovených cílů a organizování – řízení modernizace, 
inovace a změn. Nejdůležitějším výstupem po aplikování modelu CAF není jen 
bodové ohodnocení, které je povinné, ale zejména přesné určení silných stránek 
organizace a identifikace oblastí pro zlepšování organizace a s tím spojené 
zkvalitnění služeb [6]. 
 

                                                 
3 Je to metoda zaměřující se na zákazníky a usilující o trvalé zlepšování hlavních činností 

organizace za využití statistických – analytických nástrojů a kolektivní spolupráce. Z metody 
TQM vychází několik dalších modelů asi nejznámější je Model Excelence EFQM, CAF, model 
Malcolma Baldrige, ISO 9000 [3]. 

4 PDCA neboli Demingův zlepšovací cyklus. Je to metoda založena na čtyřfázovém cyklu. 
Opakování cyklu by mělo organizaci zajistit neustálé a trvalé zlepšování. Plan (plánování), Do 
(realizace), Check (přezkoumání), Act (zavedení) [6]. 
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Fungování modelu CAF znázorňuje schéma „struktura modelu CAF“. 
 

PŘEDPOKLADY VÝSLEDKY 

 
 

 

 
Obr. 1 – Schéma struktury modelu CAF (zdroj: Společný hodnotící rámec – CAF 2006 [6]) 

 

Zhodnocení modelu CAF:  
1. Zavedením modelu CAF získá organizace veřejné správy možnost zapojit se 

do soutěží: Cena Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci, Národní cena ČR 
za jakost. 

2. Aplikace modelu CAF zvyšuje kvalitu v organizaci. 
3. Na rozdíl od metody kvality – normy ISO, má CAF podporu státu (Ministerstvo 

vnitra ČR, Úřad vlády, Rada ČR pro jakost, Evropská unie). 
4. Zavedení modelu CAF není nákladné. 
5. Model CAF však nelze koupit tzv. na klíč. 
6. Model CAF jen analyzuje stav organizace, ale plán pro zlepšení organizace se 

musí vypracovat samostatně. 
7. Sebehodnocení organizace může být provedeno krátkozrace, může být 

podhodnoceno nebo naopak nadhodnoceno, může být povrchní. 
8. Ostatní organizace, zejména ze soukromého sektoru a ze zahraničí nemusí 

mít k takovému sebehodnocení důvěru. 
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3.2.4 Benchmarking 
Benchmarking pochází ze slova „benchmark“. Dnes lze slovo benchmarking 

volně přeložit jako „srovnávání“. Benchmarking je jednou z metod pomocí, které 
se mohou do veřejné správy zavádět moderní metody řízení kvality na úřadě. Její 
princip spočívá v porovnávání vlastních údajů s údaji z jiných organizací s cílem 
trvalého zlepšování stavu ve vlastní organizaci na základě učení se od druhých.  
Účelem benchmarkingu je zjištění stavu organizace: 
- jak se organizace jeví v porovnání s jinými organizacemi, a to porovnáním 

výstupů, v případě veřejných služeb by se pak mělo jednat o poskytované 
služby klientům (jak rychle je služba poskytnuta, jak kvalitně, jaké jsou náklady 
na poskytnuté služby, čekací doba, způsobilost atd.); 

- jak výkonně organizace pracuje z pohledu vstupů (personální obsazení, 
finanční náklady, úroveň služeb a ostatní zdroje; 

- poznání, jak některé služby vykonávají jiné organizace, ať už lépe nebo hůře 
(poznání jaké mají jinde postupy a procesy poskytovaných služeb). 

Všeobecně doporučovaný postup pro tzv. cyklus benchmarkingu: 
1. vybrat činnosti, služby či oblasti pro porovnání dle metody benchmarkingu; 
2. vytvoření profilů poskytovaných služeb; 
3. sběr, zpracování a analýza dat o výkonu; 
4. stanovení pásma výkonu – identifikace nejlepších výkonů a mezer; 
5. identifikace nejlepších funkčních postupů; 
6. stanovení strategie pro porovnání, vypracování strategie a akčního plánu 

optimalizace služeb a procesů; 
7. zhodnocení výsledků a procesů formou opakované analýzy [2].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Benchmarkingový cyklus, (zdroj: Benchmarking ve veřejné správě, 2004) [2]. 
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V současné době probíhá na území ČR tzv. Benchmarkingová iniciativa, 

která má počátek v r. 2003 – 2004, kdy byl zrealizován projekt Benchmarking 
výkonu přenesené působnosti obcí III. typu (obce s rozšířenou působností). Poté 
proběhlo několik dalších projektů: 
- Benchmarking nákladů na výkon přenesené působnosti (2005), 
- Benchmarking vybraných veřejných služeb (2005), 
- Kvalita života v krajích, 
- Benchmarking obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina (2005 - 2006), 
- Strategický benchmarking absorpční kapacity veřejného sektoru 

v Olomouckém kraji (2006 - 2007). 
V současné době probíhají v ČR dva projekty a to: 
- Projekt Vytváření místního partnerství - benchmarking sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje, 
- Benchmarkingová  iniciativa 2005 [19]. 
Organizace veřejné správy mají tak možnost stát se za minimální poplatek členem 
Benchmarkingové iniciativy 2005 a získat tak přístup k odborným materiálům, 
k odborným seminářům, databázi „dobrých praxí“, proškolení vlastních pracovníků 
z benchmarkingu atd. 

Benchmarking je rovněž metoda, která je vhodná ke kombinaci s ostatními 
metodami. Například v případě, že organizace má provedený benchmarking 
pomůže při zavádění metody Balanced Scorecard co nejvhodněji nastavit rozhraní 
výkonu či konečné hodnoty měřítek tzv. „scorecardů“ metody Balanced Scorecard 
[3]. Systém kvality podle normy ISO 9004 navrhuje benchmarking jako jednu 
z primárních metod pro zkvalitnění činností v organizaci [2].  

Zhodnocení benchmarkingu: 
1. Oproti některým jiným metodám je pro veřejnou správu metoda benchmarking 

relativně dostupným nástrojem. Dostupným nejen finančně, ale i odborně, a to 
i pro nejmenší obce. 

2. Benchmarking není jednorázovou metodou 1x a dost, ale je to neustálý cyklus 
zlepšování. 

3. Organizace nemusejí pracně mnohdy i finančně nákladně hledat svá „slabá 
místa“, ale mohou se to naučit od druhých. Proč něco vymýšlet, když už to 
jednou vymyšlené je a funguje to [2], [5].     

4. Nejjednodušší způsob jak porovnat výkonnost dané organizace s jinými. 
5. Lze jej uplatnit nejen mezi jednotlivými organizacemi veřejného sektoru, ale 

i uvnitř organizace mezi jednotlivými útvary [3]. 
6. Metodu lze využít i nejen v operativní úrovni organizace, ale i na strategické 

úrovni [3]. 
Jak vyplývá i z provedeného průzkumu (viz graf č. 1) je benchmarking jednou 

z nejpopulárnějších metod, kterou organizace veřejné správy využívají při snaze 
o zvýšení kvality ve vlastní organizaci. Ideálním stavem by tak bylo, kdyby 
výsledky benchmarkingu byly prezentovány navenek a kdyby docházelo 
k pravidelnému sestavování žebříčku nejkvalitnějších orgánů veřejné správy. 
Veřejnost by mohla být s těmito výsledky seznámena a ve veřejné správě by 
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vznikl jakýsi konkurenční nátlak, který by veřejnou správu motivoval k dosahování 
požadovaných cílů.  

3.2.5 Benchlearning 
Stejně jako benchmarking je benchlearning jedna z dostupnějších metod. 

Benchlearning je narozdíl od benchmarkingu mladší metoda. Metoda 
benchlearning, jak vyplývá z názvu, spočívá v učení se od druhých. Není tedy 
nutné hledat vhodné subjekty pro porovnávání, ale spíše o hledání tzv. „dobrých 
praxí“, proč něco vymýšlet, když je to jinde již vymyšlené a dobře to funguje. 
Záměrem benchlearningu není jen se učit, ale učením se vyvarovat chyb, již se jiní 
dopustili  [3]. 
Zhodnocení benchlearningu: 
1. Stejně tak jako benchmarking je i benchlearning možné upotřebit nejen na 

operativní úrovni organizace, ale i na strategické úrovni [3]. 
2. Benchlearning nám umožňuje učit se od druhých, ale chybí u něj možnost 

porovnání a metrika, které umožňují organizaci vhodně nastavit míru svého 
výkonu a uvažované cíle. 

3. Podstatná odlišnost benchlearning od benchmarking u spočívá v tom, že 
benchlearningovým učením se konfrontují příklady, které jsou mnohdy 
neporovnatelné, neboť se porovnávání nezakládá na změřitelných výkonech 
a metrikách – porovnávání údajů bez číselných podkladů. 

 
Cyklus benchlearningu 

 

 
 

Obr. 3 – Zobrazení kroků benchlearningu (zdroj: Aplikace metody Balanced Scorecard ve veřejném 
sektoru (BSC) a Ing. Milan Půček MBA 2005, upraveno) [3] 

Z provedeného průzkumu je zřejmé, že metoda benchlearning není metoda, 
která je často využívaná. Z oslovených respondentů metodu benchlearning 
neuvedl ani jeden. Metoda benchlearning má nepochybné nedostatky, nezakládá 
se na konkrétních číslech a měřitelných výkonech, ale jeví se jako velmi dostupná 
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metoda pro širokou škálu uživatelů. Benchlearning bývá často využíván ve spojení 
s jinými metodami např. model CAF [4], benchmarking [3]. 

3.2.6 Balanced Scorecard 
Metoda respektive výraz Balanced Scorecard (dále BSC) je někdy překládán 

jako „vyvážená výsledková listina“ nebo volně jako „Metoda vyvážených 
ukazatelů“ či „Metoda vyváženého úspěchu“ a podobně. Otcové metody BSC jsou 
prof. Robert S. Kaplan a David P. Norton z USA. BSC se zaměřuje na strategické 
a koncepční dokumenty ve všech úrovních organizace a na dosažení cílů. Metoda 
BSC je nástrojem tvorby a implementace organizační strategie. Primární 
myšlenkou BSC je, že ohodnocení výkonu organizace je nutné zohlednit při 
vyrovnané soustavě rozdílně významné finanční i nefinanční složky činnosti 
organizace. Je to model, který je zaměřen i na práci s nefinančními položkami. 
Finanční indikátory jsou jen jednou z mnoha metrik integrovaného modelu řízení 
prostřednictvím BSC. Autoři metody BSC popisují sledování jednotlivých činností 
organizace v takzvaných perspektivách [3]: 

1. Perspektiva učení se a růstu: Navrhuje plány na zkvalitnění organizační 
struktury, informační infrastruktury, zvyšování kvality lidských zdrojů. 
Přináší do organizace potřebnou dynamičnost. Při uspořádávání této 
perspektivy je důležitou otázkou, zda má organizace dostatek kompetencí 
a zdrojů nutných k adekvátnímu zajištění poskytovaných služeb. Pokud 
tomu tak není, měla by tato perspektiva učení se a růstu sloužit 
k definování nutných opatření pro dosažení potřebných kompetencí 
a zdrojů. 

2. Perspektiva interních procesů: Zajišťuje správné nastavení procesů 
v organizaci. Definuje kritické interní procesy organizace, ve kterých musí 
být dosahováno znamenitých úspěchů, tak aby byla co nejvhodněji 
naplněná strategie organizace. V případě správně definované procesní 
perspektivy je výsledkem zkvalitnění a zvýšení výkonu organizace.  

3. Perspektiva finanční: Ošetřuje klasické způsoby sledování výkonu 
organizace – správa svěřeného kapitálu. Sleduje, jaké cíle jsou rozhodující 
pro efektivní využívání spravovaných finančních prostředků. Ukazatele 
finanční perspektivy se opírají o agregované údaje, vybudované na modelu 
ABC (Activity Based Costing – „náklady členěné dle aktivit“).  

4. Perspektiva občanská/zákaznická: Určuje cílové skupiny občanů/zákazníků 
jednotlivých poskytovaných služeb veřejným sektorem. Stanovuje systém 
práce pro práci s občany/zákazníky. Řeší zásadní otázky: „Jaké požadavky 
občané mají, jak tyto požadavky uspokojit se stávajícími zdroji?“ Cílem by 
mělo být sestavení cílů, měřítek a akcí, které by maximalizovali využití 
stávajících dostupných zdrojů k poskytování služeb občanům/zákazníkům 
[3]. 
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Obr. 4 – Metoda vysvětlující logiku BSC pro organizace veřejného sektoru dle prof. Robert 
S. Kaplan a David P. Norton (zdroj: Aplikace metody BSC ve veřejném sektoru [3]; Norton 

a Kaplan 2002, upraveno) 

 
Podle prof. Kaplana je metoda BSC úspěšně zavedená pokud splňuje 

následující: 
1. Jsou stanoveny strategické cíle, zpracovány strategické dokumenty na všech 

úrovních organizace, které jsou v politické shodě napříč politickým spektrem. 
2. Zpracovaná BSC v organizaci veřejného sektoru musí obsahovat vyrovnaný 

poměr finančních i nefinančních měřítek a vyvážený počet indikátorů 
(předstižených i zpožděných). 

3. Na zavedení BSC musí spolupracovat vrcholový management. 
4. Zavedená BSC je kaskádovým způsobem rozložena do nižších úrovní řízení 

a dále pak na osobní úroveň jednotlivce. 
5. Celý systém BSC musí být propojen s motivací – finanční motivace, benefity 

atd. 
6. Celá BSC v organizaci musí být spojena s plánováním. 
7. Hlavním způsobem řízení organizace je strategie. 
8. Po úspěšné implementaci metody BSC dochází k zvýšení výkonnosti [3]. 
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Obr. 5 – Příklad úrovní v organizaci veřejné správy (město, obec) a zmatek ve strategiích či 

dokonce rozpory v dokumentech, před zavedením metody BSC (zdroj: Aplikace metody BSC ve 
veřejném sektoru [3].) 

 
Obr. 6 – Příklad úrovní v organizaci veřejné správy (město, obec) a soulad ve strategiích na všech 

úrovních po zavedení metody BSC (zdroj: Aplikace metody BSC ve veřejném sektoru [3].) 
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Zhodnocení metody BSC: 
1. Jedna ze silných stránek metody BSC je zajištění podpory strategií – 

strategických procesů na všech úrovních organizace [3]. 
2. Je to vhodný nástroj integrovaný do organizační architektury za účelem řízení 

společnosti a neustálého zlepšování kvality služeb organizace. 
3. Metoda BSC je s ohledem na svůj velký rozsah - stanovení cílů a zkoumání 

problematiky z různých perspektiv, vhodná právě pro systém řízení ve veřejné 
správě. 

4. Metoda BSC v sobě zahrnuje všechny potřebné složky pro zkvalitnění 
poskytovaných služeb ve veřejném sektoru – obsahuje složky procesní, 
metrické, finanční i nefinanční, učení se i růst. 

5. BSC je metoda, která při své správné implementaci zasáhne všechny úrovně 
v organizaci veřejné správy. 

6. Vzhledem k rozsáhlosti metody je to však nejnáročnější metoda, a to ani ne tak 
finančně náročná jako komplikovaná a časově náročná pro správné – 
strategické propojení všech jejích perspektiv. 

3.2.7 Místní Agenda 21 
Dokument Agenda 21 byl přijat na konferenci OSN v Riu de Janeiru v roce 

1992. Výraz „agenda“ znamená souhrn činností a opatření a číslice „21“ má 
směřovat svět do 21 století. Jedná se o zastřešující metodu řízení kvality ve 
veřejné správě. Je metodou kladoucí důraz na partnerství a spolupráci s občany 
a jejich aktivní účast na veřejném životě, což vede k udržitelnému rozvoji dané 
lokality.  Jde o komplexní přístup k řízení společnosti s propojením ekonomických, 
sociálních, ekologických, kulturních a dalších aspektů, které ovlivňují životní 
úroveň místních obyvatel. Podle RNDr. Pavla Žlebeka: „Místní agenda 21 (MA 21) 
je proces, v němž místní autority pracují ve spolupráci s reprezentanty všech 
zájmových skupin obce na sestavení plánu akcí, kterými hodlají podpořit zavádění 
principů udržitelného rozvoje do činností svých správních celků“. Prostřednictvím 
zkvalitňování věcí veřejných a využívání dosavadních poznatků z praxe 
o udržitelném rozvoji zvyšuje MA 21 kvalitu života ve všech oblastech našeho 
života [8]. 

V podmínkách České republiky je to právě místní samospráva, která je 
ideálním šiřitelem myšlenky MA 21 a nejpovolanějším orgánem veřejné správy, 
který může principy MA 21 v praxi odstartovat, koordinovat a sama realizovat. MA 
21 nemá žádné mezinárodní ani v České republice platné zákonné právní 
předpisy či závaznou metodiku jak zavádět MA 21. Jednotlivé postupy se mohou 
lišit od jedné země ke druhé a od jedné obce k další obci atd. [8]. 

Příklady, kde a jakým způsobem byla realizována MA 21, např.: 
- Městský úřad v Kopřivnici: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování 

Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice, 
- Městský úřad Vsetín: Urbanistické studie centra Vsetína - Obnova města ve 

spolupráci s veřejností, 
- Městský úřad Hodonín: Ekologicky příznivý provoz úřadu. 
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3.2.8 ČSN EN ISO 9001:2001 
ISO (International Organization for Standardization) je Mezinárodní 

organizace pro vývoj a sjednocení standardů. Mezinárodní organizace byla 
založena za účelem spojení národních normalizačních úřadů v jednu mezinárodní 
síť normalizačních institutů, které budou vyvíjet, propagovat, zavádět 
standardizované technické normy v mezinárodním měřítku. Mezinárodní 
organizace byla založena roku 1947 ve švýcarské Ženevě. Je to nevládní 
organizace spojující 159 zemí, jež tvoří most mezi státní mocí a soukromým 
sektorem [7], [22], [23]. Českou republiku zastupoval do 31. 12. 2008 v této 
mezinárodní organizaci Český normalizační institut (dále jen ČNI) [20]. Na základě 
rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ve smyslu zákona 
o technických požadavcích na výrobky, byla veškerá činnost ČNI převedena do 
kompetence Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen 
ÚNMZ) [24]. Mezinárodní normy ISO mají mnoho různých druhů, v prvé řadě byly 
tyto normy využívány pro sjednocení standardů v podnicích, teprve zjednodušení 
normy ISO 9000 do všeobecné roviny umožnilo začít využívat normu ISO i ve 
veřejné správě. Ačkoliv se dnes můžeme v České republice ve veřejné správě 
setkat s různými druhy zavedených norem ISO, např. ČSN EN5 ISO řady 140006, 
ČSN ISO/IEC7 řady 270008, nejčastěji implementovanou normou ISO je ISO 
9001. Z uvedeného důvodu se pro účely této práce zabýváme jen normou ISO 
9001:2001.  

Česká norma ČSN EN ISO 9001:2001 je mezinárodní formou normy ISO 
9001:2000, česká norma byla v České republice vydána v roce 2001. Norma ČSN 
EN ISO 9001:2001 vymezuje požadavky na systém managementu jakosti (dále 
jen SMJ) a standardizuje návod, jak by takový systém měl vypadat. Uplatněním 
normy ČSN EN ISO 9001:2001 jsou v organizaci veřejné správy stanoveny 
základní standardy pro stanovení procesů, odpovědnosti pro všechny činnosti 
v organizaci a pro osoby na všech úrovních. Citovaná norma vytváří podmínky pro 
zvyšování výkonu. Zvýšeným výkonem můžeme dosáhnout vyšší kvality 
a následně větší spokojenosti občanů. Norma ČSN EN ISO 9001:2001 je rovněž 
významným nástrojem pro řízení organizace, pomáhá stanovovat strategické cíle 
a plány organizace. 

Základními principy normy ČSN EN ISO 9001:2001 jsou: 
1. zaměření na zákazníka – organizace je závislá na spokojenosti 

zákazníků/občanů, proto je nutné porozumět požadavkům zákazníků/občanů, 
2. vedení – vedení organizace by mělo vytvářet prostředí vhodné pro 

zaměstnance, stanovovat jednotný účel a směr vnitřního prostředí organizace, 
3. zapojení zaměstnanců – zaměstnanci jsou základem každé organizace, měli 

by být plně zapojeni, aby bylo možné využít maximálně jejich možností ve 
prospěch organizace, 

                                                 
5   ČSN – Česká technická norma, pochází z původního označení Československá státní norma,    
    později Československá norma [20]; EN – Evropská norma [25], 
6   ISO řady 14000 jsou normy zabývající se řízením z hlediska životního prostředí 
7   IEC – Mezinárodní elektrotechnická komise [25], 
8   ISO řady 27000 jsou normy zabývající se řízením z hlediska informační bezpečností,   
     informačních technologií, tato řada vychází z normy ISO/IEC z řady 17799 
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4. procesní přístup – požadovaného cíle – výsledku se dosáhne mnohem 
efektivněji, jsou-li související činnosti a zdroje řízeny jako proces, 

5. systémově orientovaný přístup managementu k řízení – manažerské řízení 
vzájemně souvisejících procesů, jejich identifikace vede k zvyšování kvality – 
efektivnosti a účinnosti organizace, 

6. neustálé zlepšování – cílem všech organizací by měla být snaha o trvalé 
zlepšování, 

7. vzájemně výhodné dodavatelské vztahy – má-li organizace dobré vztahy se 
svými dodavateli, vznikají ze vzájemné spolupráce vyšší hodnoty,  

8. přístup k rozhodování zakládající se na faktech – vedení by mělo rozhodovat 
na základě měřených hodnot, analýz, podložených informací. 
Části normy ČSN EN ISO 9001:2001, které jsou povinné a které musí naplnit 

každá organizace, jsou: 
1. řízení dokumentů 
2. řízení záznamů 
3. interní audity 
4. řízení neshody 
5. nápravná opatření 
6. preventivní opatření 

Jak by mělo vypadat manažerské řízení, podle ČSN EN ISO 9001:2001 pro 
organizace celého veřejného sektoru zobrazuje model na obr. č. 7. 

 

 
 

Obr. 7 – Schéma modelu systému řízení dle normy ČSN EN ISO 9004:2000 (zdroj: norma ČSN EN 
ISO 9004:2000 [1] a Aplikace metody Balanced Scorecard (BSC) ve veřejném sektoru [3], 

upraveno pro organizaci veřejného sektoru) 
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Cílem každé organizace, která se rozhodne aplikovat normu ČSN EN ISO 
9001:2001, není jen samotné zavedení postupů a požadavků normy, ale zejména 
také získání certifikátu, který osvědčuje prokázání splnění podmínek, které norma 
ČSN EN ISO 9001:2001 vyžaduje. Výhodou certifikátů norem ISO je jejich 
všeobecná mezinárodní platnost, není tedy nutné vyžadovat v jiných zemích 
ověření již jednou certifikovaných skutečností.  

Zhodnocení ČSN EN ISO 9001:2001: 
1. ČSN EN ISO 9001:2001 je mezinárodně uznávaná metoda, platnost certifikace 

je v případě přeshraniční spolupráce či obchodních styků uznatelná v zahraničí 
– důvěra v partnerských vztazích. 

2. Silnou stránkou ČSN EN ISO 9001:2001 je zkvalitnění procesů a dokumentů 
(interní normy, předpisy atd.) v organizaci, tzv. nastolení pořádku v procesech 
a dokumentech. 

3. Zavedením ČSN EN ISO 9001:2001 je v organizaci vybudován fungující 
systém řízení. 

4. Fungující norma ČSN EN ISO 9001:2001 zvyšuje v konečném důsledku 
spokojenost zaměstnanců i zákazníků/občanů. 

5. Norma ČSN EN ISO 9001:2001 zvyšuje efektivní rozdělování, čerpání 
a využívání zdrojů. 

6. Správně zavedení a fungující norma ČSN EN ISO 9001:2001 by měla snižovat 
náklady organizace. 

7. Samotná certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001 zvyšuje hodnotu organizace 
a její image. 

8. Zavedením normy ČSN EN ISO 9001:2001 získá organizace veřejné správy 
možnost soutěžit o Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci. 

9. Hodnocení certifikační autority je nezávislé, má tedy na rozdíl od jiných metod 
větší hodnotu a důvěryhodnost. 

10. Organizace zavedením normy ČSN EN ISO 9001:2001 nemůže soutěžit 
o Národní cenu ČR za jakost. 

11. Nevýhodou ČSN EN ISO 9001:2001 pro organizace veřejné správy je, že tato 
norma bývá někdy pro podmínky veřejné správy příliš „technokratická“. 

12. Organizace může být normou ČSN EN ISO 9001:2001 příliš svázaná, což 
může mít za následek potlačení inovací a iniciativ. 

13. Vyšší finanční náklady na aplikaci normy ČSN EN ISO 9001:2001 (poradenská 
firma na zavedení normy a certifikační autorita). 

3.2.9 Ostatní metody 
Organizace veřejné správy může ke zvyšování kvality poskytování služeb použít 
mnoho dalších metod, jedná se např. o: Charta občana, metoda TQM, model 
excelence EFQM, ČSN EN ISO 14001:2005, ISO/IEC 27001:2005 nebo ČSN 
ISO/IEC 17799. 
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4. HODNOCENÍ ZAVÁDĚNÍ KVALITY VE VEŘEJNÉ 
SPRÁVĚ 

4.1 Výsledky provedeného průzkumu – praktická část 
Pro účely této práce byl proveden „Průzkum zavádění různých standardů 

jakosti a systémů řízení do veřejné správy“ mezi obcemi a městy na území 
České republiky. Bylo osloveno na 100 různých obecních úřadů, městských úřadů 
a magistrátů. Průzkum byl záměrně prováděn mezi obcemi a městy s různě 
velkými správními obvody. Do průzkumu tak byly zahrnuty obce s několika sty 
obyvateli, ale i obce s desetitisíci obyvateli. Průzkum byl proveden formou 
dotazníku, ve kterém dotazované subjekty zodpovídaly, případně doplňovaly 
vlastní poznatky z praxe. Z celkového počtu oslovených reagovalo na prováděný 
průzkum 35 subjektů, na dotazník nereagovalo 65 subjektů. Z 35 subjektů odmítly 
2 sdělit jakékoliv údaje. Průvodní dopis a dotazník jsou přílohou č. 1 a 2. Výsledky 
provedeného průzkumu jsou zobrazeny v grafech č.: 1, 2, 3, 4 a 5.  

Otázka č. 1: Použilo Vaše město (obec) pro zvýšení kvality (jakosti) nějakou 
níže uvedenou metodu pro zvýšení kvality svých služeb? 
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Graf č. 1 – Metody, které města (obce) používají nejčastěji pro zvýšení kvality služeb 

Z provedeného průzkumu vyplývá, že nečastěji používaná metoda ke 
zvyšování kvality v organizaci veřejné správy je Benchmarking, tuto metodu z 33 
dotazovaných subjektů použilo 13, druhá nejčastěji používaná metoda je CAF, 
následuje ISO a MA 21. 8 dotazovaných subjektů uvedlo, že použilo ke zvýšení 
kvality více metod. Je tedy zřejmé, že k neustálému zlepšování a to ve všech 
oblastech organizace (procesy, strategické řízení, zdroje, služby zákazní-
kům/občanům atd.) je dobré kombinovat různé metody. 
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Otázka č. 2: Důvod proč Vaše město přistoupilo k zavedení standardů jakosti 
či systémů řízení – hlavní cíle zavádění těchto metod? 
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Jako nejčastější důvod bylo uváděno „zefektivnění a zlepšení poskytovaných 
služeb“, toto uvedlo 16 dotázaných subjektů, další nejčastější důvod byl „získání 
nebo udržení kvality řízení“ (12 subjektů). Jako třetí nejčastější důvod uváděly 
subjekty „vyzkoušení nových nástrojů a zvýšení výkonu úřadu“. Zajímavé byly 
některé další důvody, které dotazované subjekty uváděly: podpůrné kritérium pro 
stanovení pracovních úvazků na jednotlivé pozice, argumentace pro politické 
vedení organizací, zapojení občanů do veřejného rozhodování atd. 

Otázka č. 3: S jakými problémy jste se při zavádění nových metod setkali? 
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Nejasnost co se vlastně hodnotí  - úřad, město nebo zaměstnanci

Jiné problémy

Graf č. 3 – Výskyt problémů, které mohou vzniknout při zavádění nových metod ve veřejné správě 

Jako nejčastější problém, se kterým se při zavádění nových metod kvality 
jednotlivé subjekty potýkaly (6 subjektů), byla „nejasnost, co se vlastně hodnotí, 
jestli úřad, město (obec) nebo zaměstnanci“. Mezi ostatními nejčastějšími 
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problémy, byly uváděny: „neochota a nedůvěra zaměstnanců, negativní přístup 
vedoucích pracovníků“ (4 subjekty). Pouze ve 3 případech uvedly dotazované 
subjekty, že se s žádnými problémy nesetkaly. Za nejzávažnější problémy 
považuji nespolupráci či neochotu politického vedení organizace a neochotu 
zaměstnanců ke spolupráci. V obou dvou případech může tento problém vést 
nejen k nemožnosti zavést, ale také i udržet jakoukoliv metodu kvality.  

Otázka č. 4: Výhody, které Vám přineslo zavedení nové metody (metod)? 
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Popsání a zdokumentování klíčových procesů
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Zavedená metoda nám žádné výhody nepřinesla
Jiné výhody

Graf č. 4 – Výhody, které přináší zavádění standardů kvality ve veřejné správě 
 

Z celkového počtu všech odpovědí (33) odpovědělo shodně 11 subjektů 
(nejčastější uváděná výhoda), že zavedením některých z metod kvality byla 
jednoznačně „zvýšena kvalita služeb poskytovaných občanům (zákazníkům)“, dále 
subjekty uváděly „zefektivnění fungování úřadu“ (9 odpovědí) a „zpřehlednění, 
aktualizování a oběh dokumentů, zvýšení dialogu mezi zaměstnanci a vedením“ (8 
odpovědí). Pouze v jediném případě odpověděl dotazovaný subjekt, že mu 
zavedení metody zvyšující kvalitu žádnou výhodu nepřinesla. 
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Otázka č. 5: Nevýhody, které Vám přineslo zavedení nové metody (metod)? 
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Zavedená metoda nám žádné nevýhody nepřinesla
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Graf č. 5 – Nevýhody, které může přinést zavádění standardů kvality ve veřejné správě 

V poslední otázce dotazníku byly posuzovány i nevýhody, které s sebou 
zavádění metod kvality přináší a jak je vnímaly jednotlivé subjekty. Shodně bylo 
subjekty uvedeno, že nejčastějšími nevýhodami jsou „časová a administrativní 
náročnost a negativní reakce zaměstnanců“ (13 odpovědí). Mezi další zcela určitě 
nezanedbatelnou nevýhodu uváděly subjekty „větší finanční náročnost při 
zavádění metody kvality“ (5 odpovědí) a „finanční náklady na udržení zavedené 
metody“ (3 odpovědi). Pouze v 1 případě uvedl subjekt, že mu zavedení metody 
kvality žádnou nevýhodu nepřineslo. 

4.2 Zhodnocení provedeného průzkumu 
Mezi základní náplň územně samosprávných celků na úrovni obcí, měst 

a statutárních měst není jen zajištění výkonu vlastních práv a povinností obce 
v rámci samostatné působnosti a výkonu přenesené působnosti obce, ale zejména 
poskytování služeb zákazníkům/občanům. Provedení výše uvedeného průzkumu 
jednoznačně potvrdilo, že aplikováním některé z metody kvality v těchto 
organizacích, dochází ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb občanům. Rovněž 
tak bylo průzkumem prokázáno, že dochází k: 
- zefektivnění výkonu činnosti celé organizace,  
- zkvalitnění komunikace mezi vedením města a zaměstnanci, 
- zlepšení manažerského řízení organizace, 
- zpřehlednění a aktualizace interních dokumentů – zjednodušení procesů, 
- vylepšení komunikace mezi úředníky a občany, 
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- zapojování občanů do rozhodování o věcích veřejných - zavedení veřejných 
projednávání 

- a v neposlední řadě přináší i následné kontinuální zlepšování. 
Uvedené skutečnosti můžeme hodnotit jako pozitivní dopady (výhody). Avšak 
implementace některé z metod kvality s sebou přináší i negativní dopady 
(nevýhody) jako např.: 
- časová a administrativní náročnost při vypracovávání potřebné dokumentace – 

zatěžování pracovníků nad rámec jejich pracovních povinností, 
- negativní reakce zaměstnanců při zavádění metody, 
- zvýšené finanční náklady na činnosti související s implementací metody – 

např. konzultační agentury, certifikační agentury, vzdělávání, 
- zvýšené finanční náklady na udržení již zavedené metody – např. recertifikace, 

vzdělávání zaměstnanců, 
- finanční náklady na nové informační technologie, 
- naučení manažerského vedení organizace pracovat se získanými informacemi 

jako s osvojenými nástroji. 
Je zřejmé, že zavedením metody kvality nezíská obec ani město jen pozitivní 

výhody z toho plynoucí, ale že se musí vyrovnat i s negativními dopady. Vzhledem 
k tomu, na jakém základu fungují vrcholové orgány měst a obcí (politické vedení 
volené na dané volební období – volební sliby, politická rivalita, politické 
kompromisy, koaliční smlouvy atd.) a jak jsou obce a města financovány (veřejné 
zdroje, na základě rozpočtu, dotace, dary atd.), považuji při zavádění metod 
kvality za nejzávažnější problém: 
- spolupráci vrcholového managementu, 
- finanční náklady na implementaci a udržení metody. 

Za nezanedbatelný problém považuji rovněž i neochotu zaměstnanců ke 
spolupráci, která však jde správným načasováním, vhodným vzděláváním, 
správnou komunikací a zapojením zaměstnanců do dění na obci či městě 
odstranit. Nepodaří-li se však minimalizovat negativní chování zaměstnanců může 
ztroskotat jakákoliv snaha vrcholového managementu o zefektivnění a zvýšení 
výkonnosti organizace. 

4.3 Zhodnocení zavádění metod kvality do veřejné správy na 
5. Národní konferenci kvality ve veřejné správě 

Prospěšnost zavádění nejrůznějších metod kvality v organizacích veřejné 
správy je rovněž dlouhodobě zhodnocována i na konferencích kvality, které se 
konají od r. 2004. Poslední, tedy 5. Národní konference kvality, proběhla ve dnech 
4. až 6. 2. 2009 v Olomouci. Na konferenci jsou každoročně zhodnocovány 
zkušenosti se zvyšováním kvality a výkonnosti v organizacích veřejné správy, dále 
jsou zde prezentovány zkušenosti z dobrých praxí z různých organizací veřejné 
správy a řeší se nové trendy v oblasti kvality. Rovněž se představují různá řešení 
pro optimalizaci procesů a jiných aktivit ve veřejné správě. Každoročně probíhá na 
Národní konferenci kvality předání cen oceněným, kteří zvítězili v Ceně 
Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci. 

Na 5. Národní konferenci kvality bylo konstatováno, že soustavné 
a dlouhodobé využívání principů modelů v řízení organizací veřejné správy 
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jednoznačně přispívá k zlepšování kvality a výkonnosti těchto organizací. 
Zavedením metod rovněž dochází k zapojení nejvyššího vedení organizací 
veřejné správy do moderních metod managementu. Systematické vykonávání 
opakovaných sebehodnocení odkrývá sféry pro další zlepšování, které jsou 
implementovány do strategických plánů, a které pomáhají stanovit zásadní priority 
organizace. Zásadním důvodem pak je, že veškeré toto snažení vede ke 
zvyšování spokojenosti zaměstnanců (vyšší výkonnost) a zejména ke spokojenosti 
zákazníků, tedy občanů a ostatní veřejnosti [9]. 
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5. NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ 
Jak vyplývá z výsledku prováděného průzkumu a dále z výsledků hodnocení 

dosavadní praxe, které proběhlo na 5. Národní konferenci kvality v Olomouci, 
implementace rozličných metod kvality přináší organizaci veřejné správy 
v konečném výsledku zvyšování kvality a výkonnosti poskytovaných služeb. Proto 
můžeme jednoznačně konstatovat, že v zavádění těchto metod by měly 
organizace veřejné správy pokračovat.  

Za klíčové oblasti, které je nutné vyřešit, považuji: 
- legislativní opatření; 
- řešení finančních nákladů; 
- dostatek lidských zdrojů. 

Za stěžejní řešení považuji stanovení legislativních opatření, která by 
jednoznačně sjednotila postupy/procesy zavádění kvality do veřejné správy, jež by 
jednoznačně stanovila povinnost organizaci veřejné správy implementovat 
alespoň jednu z nejvíce využitelných metod. Tímto by byl zaručen pevně 
stanovený rámec a stát by mohl garantovat veřejnosti průběžné zkvalitňování 
poskytovaných služeb jako např.: 
- orientace veřejné správy na zákazníka/občana, 
- vyšší efektivnost a výkonnost veřejné správy, 
- vyšší efektivnost managementu řízení – zavádění manažerských metod do 

veřejné správy, 
- zlepšení komunikačních prostředků mezi veřejnou správou, jejími zaměstnanci 

a veřejností, 
- modernizace veřejné správy – procesní, dokumentace, hodnocení vzájemných 

výsledků, 
- elektronizace veřejné správy v oblasti informačních technologií a podobně. 
Stát by však musel rovněž pomoci těmto organizacím vypořádat se s negativními 
dopady při zavádění metod kvality a to zejména s náklady: 
- na lidské zdroje, 
- finanční náklady. 
Nebude-li tedy jasně vymezena povinnost obcím a městům zavádět některou 
z metod kvality, zůstane vždy pouze na dobrovolnosti, zda k tomuto kroku 
přistoupí či nikoliv. Jako nejvhodnější způsob by byl právní předpis, který může 
vydat Ministerstvo vnitra ČR formou vyhlášky. Obdobným způsobem byla řešena 
v organizacích veřejné správy bezpečnost informačních systémů – vyhláška 
stanovuje těmto organizacím ve stanoveném termínu realizovat atest a stanovit 
jasnou koncepci bezpečnosti politiky. Stejným způsobem by mohla být řešena 
kvalita poskytovaných služeb. Ve stanoveném termínu by obec musela projít 
některou z předepsaných metod kvality a zveřejnit výsledky. Výsledky by mohly 
být celorepublikově porovnávány a zveřejněny, čímž by se z této činnosti stala 
prestižní záležitost a rovněž i motivace pro další udržení metody zkvalitnění služeb 
v dalších letech.  

Stanovení legislativních opatření musí jít ruku v ruce s řešením finančních 
nákladů na implementaci metod kvality do obcí a měst. Stát, potažmo 
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Ministerstvo vnitra ČR, v jehož gesci je sektor veřejné správy, by měl klást větší 
důraz na možnost financování projektů na implementaci metod kvality z různých 
fondů a navýšit objem těchto dotací. Současně by ministerstvo mělo hledat i jiné 
možnosti, jak financovat dobré projekty na implementaci metody kvality, např. 
vlastní zdroje, rozpočtová opatření státního rozpočtu, zdroje z jiných fondů. 
Například v současné době je pro řešení finančních nákladů obce či města možné 
využít dotační titul, který připravuje Ministerstvo vnitra ČR. Termín 
předpokládaného vyhlášení výzvy je 15. 4. 2009 (dotace ze strukturálních 
evropských fondů Evropské unie). V případě získání dotace však zůstává 
důležitým faktem, že příjemce dotace bude muset přispět cca 15 % z celkové 
částky projektu. Takže i v tomto případě bude mít organizace veřejné správy 
finanční náklady spojené se zaváděním metody kvality Částka určená na tuto 
výzvu je omezená a je určena jen pro omezený počet projektů. 

Dalším z navrhovaných řešení umožní řešit dva problémy najednou – tj. 
snížení finančních nákladů a dostatek lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že 
k implementaci každé metody je nutné odborně vyškolit zaměstnance obcí a měst, 
event. najmout konzultační agenturu, navrhuji pro snížení nákladů na tuto činnost 
toto řešení, tj. aby stát, resp. Ministerstvo vnitra ČR, využilo tzv. eGON center, 
která v r. 2009 vznikají po celé ČR potažmo „manažerů vzdělávání“, jež jsou 
součástí těchto vzdělávacích center. Stát by mohl prostřednictvím těchto 
vzdělávacích center a svých „regionálních manažerů kvality9“ a „manažerů 
vzdělávání“, zajistit vzdělávání v oblasti kvality pro zaměstnance územně 
samosprávných celků. Obcím a městům by se tak snížily náklady na vzdělávání 
a stát by si tak zajistil nové odborníky v oblasti kvality. 

Zavádění moderních metod řízení kvality ve veřejné správě by pak 
jednoznačně mělo přinést veřejné správě přechod z podoby funkční veřejné 
správy do podoby procesně moderně orientované a efektivní veřejné správy – 
moderní elektronická veřejná správa = eGovernment. 

                                                 
9 V současné době Ministerstvo vnitra ČR buduje skupinu expertů z řad zaměstnanců veřejné 
správy (obce, města, kraje) v oblasti kvality tzv. regionální manažeři kvality, kteří již mají vynikající 
znalosti z oblasti kvality. Stávají se z nich konzultanti a hodnotitelé cen, kteří pomáhají zvyšovat 
efektivitu veřejné správy. Ministerstvo vnitra ČR dál bude s touto skupinou spolupracovat 
a rozšiřovat počet jejích členů. 
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6. ZÁVĚR 
Každý z nás je během svého života několikrát nucen využít služeb obecního 

či městského úřadu. Počínaje narozením občánka při vyřizování rodného listu, 
mateřské či rodičovské dovolené nebo občanského průkazu. Mohli bychom takto 
ve výčtu služeb poskytovaných úřady pokračovat dále a skončili bychom až 
úmrtím občana při vystavování úmrtního listu. Vzhledem k četnosti a nezbytnosti 
poskytovaných služeb úřady je přinejmenším žádoucí, aby tato služba probíhala 
a záležitost občana byla vyřízena co nejdříve, v odpovídající kvalitě, bez 
zbytečných reklamací. Toto lze docílit odpovídající legislativní oporou, zavedením 
moderních technologií, nastavením standardů kvality veřejných služeb 
a v neposlední řadě i kvalitními úředníky. 

Jak je již zmíněno v úvodu, cílem mé práce je zmapovat dosavadní zavádění 
kvality a používané metody ve veřejné správě, v části druhé je stručně zmíněna 
historie kvality ve světě a v naší republice. 

Následující třetí část práce se zabývá právní úpravou, jež je nezbytná pro 
zavádění metod zvyšování kvality, a to se zaměřením na veřejnou správu včetně 
výčtu těch mála právních norem, které se kvalitou zabývají a jejich stručným 
popisem. Dále jsou zde uvedeny používané metody kvality, jež jsou nejčastěji 
používány ve státní správě a jejich hlavní cíle. Nejsou opomenuty nástroje vedoucí 
k motivaci k zavádění standardů kvality, kterou je zejména Národní cena České 
republiky za jakost každoročně vyhlašována pro konkrétní modely včetně případů, 
za jakou metodu a komu byly v rámci veřejné správy ceny uděleny. V práci jsou 
popsány hlavní cíle a myšlenky vybraných používaných metod kvality. 

Čtvrtá kapitola práce v sobě zahrnuje praktickou část a je nazvána 
Hodnocení zavádění kvality ve veřejné správě. Jsou zde výsledky provedeného 
průzkumu mezi obcemi a městy na území České republiky, kdy bylo osloveno na 
100 úřadů s různě velkými obvody. Otázky ankety - průzkumu byly koncipovány 
tak, aby bylo možné vyhodnotit zkušenosti, jež oslovené subjekty získaly se 
zaváděním metod kvality včetně důvodů, proč k zavedení standardů jakosti či 
systému řízení přistoupily a s jakými problémy se potýkaly. Získané poznatky 
z uvedeného průzkumu mohu z vlastní zkušenosti, v souvislosti se zaváděním ISO 
v naší organizaci, jen potvrdit. Do praktické části práce jsem zcela záměrně 
zahrnula i zhodnocení zavádění metod kvality do veřejné zprávy, jež je 
dlouhodobě vyhodnocováno na konferencích kvality, které se v České republice 
konají od r. 2004. Konference nejen zhodnocují, ale i prezentují tzv. zkušenosti 
„dobrých praxí“ z různých organizací veřejné správy a dále jsou zde řešeny nové 
trendy v oblasti kvality, což považuji za velmi prospěšné a podnětné pro ostatní 
organizace veřejné správy. 

Navrhovaná řešení vychází zejména jednak z provedeného průzkumu, 
z dostupné odborné literatury a jak již bylo zmíněno i z vlastní zkušenosti. I přes 
skutečnost, že zavádění metod kvality do územně samosprávných celků, resp. do 
obcí a měst se úspěšně realizuje a rozvíjí za účasti a podpory vládních orgánů, 
přetrvává nepříjemný fakt, že přes rozvíjející se podporu Ministerstva vnitra ČR, 
zůstává i nadále veškerá váha břemena se zaváděním metody kvality na 
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samotných obcích a městech. Finanční podpora z ministerstva zůstává jen na 
úrovni dotací, které obec či město ani nemusí získat a ještě se musí finančně 
podílet na celém projektu. Finanční náklady na implementaci metod jsou přitom 
nemalé a pro některé obce tak nereálné. Neopomenutelná je i skutečnost, že 
pokud například implementuje některou metodu kvality tzv. obec s rozšířenou 
působností, jež ze zákona zabezpečuje i přenesený výkon státní správy, je 
zefektivňována i služba, kterou stát poskytuje prostřednictvím obce. Veškeré 
náklady s tím spojené však zůstávají na bedrech dané obce s rozšířenou 
působností. Pokud chce mít stát efektivní veřejnou správu a přátelské veřejné 
sužby, měl by finančně nebo i jiným způsobem daleko více motivovat obce 
a města k jejich zavádění a následně i udržení. 
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Příloha č. 1 
 

V Mostě, dne: 21. 10. 2008 
 
 
Vážený pane,  
Vážená paní, 
 
 
 
dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci při provádění průzkumu 
praktických poznatků měst a obcí se zaváděním kvality do veřejné správy.  
 
Jsem studentkou Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, Hornicko-
geologické fakulty, kombinovaného studia oboru Ekonomika, management, 
informatika v oblasti veřejné správy. V rámci zpracování své bakalářské práce 
provádím průzkum o praktických zkušenostech měst a obcí se zaváděním různých 
standardů jakosti či systémů řízení jako jsou CAF, ISO, KAIZEN, Místní agenda 
21, Benchmarking, Benchlearning apod., které by ve veřejné správě měly vést 
zejména ke zvyšování kvality poskytovaných služeb občanům a zvyšování 
efektivity fungování měst a obcí. 
 
V případě, že se rozhodněte vyhovět mé žádosti, prosím Vás o vyplnění 
přiloženého dotazníku kompetentním pracovníkem a zaslání vyplněného 
dotazníku na mou emailovou adresu b.jenickova@volny.cz nebo na mou adresu 
trvalého bydliště v ul. W. A. Mozarta 2426/4 Most, PSČ 434 01 do 17. 11. 2008. 
 
Dotazník je možné vyplnit přímo v počítači. U jednotlivých odpovědí jsou tzv. 
zaškrtávací políčka na která stačí poklepat myší. Pokud budete chtít dotazník 
doplnit o další informace, uvítám z Vaší strany jakékoliv další poznatky z praxe. 
 
Skutečnosti o zpracovávání mé bakalářské práce si můžete ověřit u vedoucí mé 
bakalářské práce ing. Yvety Tomáškové, odborné  asistentky na Vysoké škole 
báňské – Technické univerzity v Ostravě, detašované pracoviště Most. Kontakt - 
email: yveta.tomaskova@vsb.cz, telefon č. +420 597 325 702. 
 
Vámi sdělené poznatky budou použity pouze pro účely předmětné bakalářské 
práce. 
 
Předem děkuji za spolupráci, s pozdravem 
 
 
Barbora Jeníčková 
Most 
email: b.jenickova@volny.cz 
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Příloha č. 2 
 

Průzkum zavádění různých standardů jakosti a systémů řízení do 
veřejné správy pro účely zpracování bakalářské práce. 

 
Použilo Vaše město (obec) pro zvýšení kvality (jakosti) nějakou níže uvedenou metodu 
pro zvýšení kvality svých služeb: 
 

 Systém kvality dle ISO …………………………………... (uveďte jaký typ: ČSN EN ISO    

     9001:2001, ČSN ISO/IEC 27001:2006 atd.) 

 Model CAF 
 Model Benchmarking 

 Místní agenda 21 

 Charta občana 

 Model EXCELENCE EFQM 

 Balanced Scorecard 

 Jiný model uveďte jaký: ……………………………………………………………………………… 

 Naše město (obec) žádnou metodu nepoužilo, uveďte z jakého důvodů: ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Důvod proč Vaše město přistoupilo k zavedení standardů jakosti či systémů řízení – 
hlavní cíle zavádění těchto metod: 
 

 Zlepšení manažerského řízení Vašeho města 

 Zefektivnění a zlepšení poskytovaných služeb 
 Zlepšení image města 

 Získání nebo udržení kvality řízení 

 Splnění požadavků občanů (klientů) 

 Snaha o vyzkoušení nových nástrojů na zvýšení výkonu Vašeho úřadu 

 Odhalení chyb ve fungování Vašeho úřadu 

 Získání některé ceny za jakost, inovaci, CAF atd. 
  Nebo jiné hlavní cíle, prosím popište svými slovy: …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

S jakými problémy jste se při zavádění nových metod setkali: 

 Vedení města rozhodlo o zavedení nové metody, ale nebyly vytvořeny dostatečné  

     podmínky 

 Finanční náklady přesáhly Vaše původní rozpočty/možnosti 
 Vedení města požadovalo  zavedení nových metod za jakýchkoliv podmínek  

 Nejasnost co se vlastně hodnotí  - úřad, město nebo zaměstnanci 

 Jiné problémy, prosím popište svými slovy: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Výhody, které Vám přineslo zavedení nové metody (metod): 

 Přehledná a aktuální dokumentace, jednoznačný oběh dokumentů 

 Vytvoření nových norem, pravidel úřadu 

 Jednoznačné definování osobní zodpovědnosti 

 Zlepšení komunikace mezi úředníky a občany 

 Zkvalitnění služeb poskytovaných občanům (klientům) 
 Zefektivnění kontroly v oblasti interní kontroly 

 Zavedení veřejného projednávání s veřejností (např. zavedení diskusního kulatého  

     stolu mezi  občany, úředníky a politiky, zavedení veřejného projednávání stavebních  

     úprav ve městě) 

 Zefektivnění fungování města potažmo úřadu 

 Zavedení „Etického kodexu“ 
 Zpracování  strategických plánů města (plán rozvoje města, integrovaný plán  

     rozvoje města apod.) 

 Zavedení indikátorů spokojenosti - vnitřních (zaměstnanci) i vnějších (klienty) 

 Větší spokojenost občanů s poskytovanými službami 

 Zvýšení dialogu mezi zaměstnanci a vedením 

 Zpracování plánu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců města 
 Popsání a zdokumentování klíčových procesů 

 Kontinuální zlepšování  

 Zavedená metoda nám žádné výhody nepřinesla 

 Jiné výhody, prosím popište svými slovy: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nevýhody, které Vám přineslo zavedení nové metody (metod): 
 Časová a administrativní náročnost při vypracování potřebné dokumentace  

 Větší finanční náklady při zavádění nových metod (např. poradenská firma, 

     certifikační firma) 

 Finanční náklady na udržení zavedené metody (zavedených postupů) 

 Finanční náklady na nový software, hardware (informační technologii) 

 Vyšší finanční náklady na školení zaměstnanců 

 Negativní reakce zaměstnanců 
 Zavedená metoda nám žádné nevýhody nepřinesla 

  Jiné nevýhody, prosím popište svými slovy: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Město/obec:  
Zpracoval: 
Dne: 
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