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Anotace 

Tato práce je zaměřena na problematiku řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 
9001:2009 v úrovni municipalit. V teoretické části jsou popsány základní podmínky 
upravující postavení a činnost municipalit a naznačena vhodnost zavedení této normy do 
jejich podmínek. Následně je řešen postup implementace QMS a stanoveny hypotézy 
přínosů tohoto systému. Jejich praktické naplnění je poté prověřováno na konkrétním 
objektu, kterým byl Městský úřad v Lounech. Vlastní výzkum zde byl realizován formou 
dotazníkového šetření vedeného s osobami, které na systému přímo či nepřímo participují - 
se zaměstnanci a zákazníky úřadu. Výsledky šetření, podpořené studiem realizačních 
dokumentů úřadu, pak poskytly možnost hodnocení přínosů a efektivity zavedeného 
systému. V závěru práce jsou pak navržena určitá doporučení pro zlepšení stávajícího 
stavu.   

Klíčová slova: kvalita, zákazník, municipalita, norma ČSN EN ISO 9001:2009, QMS, 

 

 

Summary 

This project is aimed at problems of proceeding quality by the norm ČSN EN ISO 
9001:2009 on the level of municipalities. In the theoretical part the basic conditions 
regulating the position and activities of municipalities are described. There is also 
indicated usefulness of introducing this norm to their conditions. In consequence of it the 
process of implementation QMS has been solved and there are determined hypotheses of a 
contribution of this system for the municipality. Their practical realization is consequently 
screened on a concrete object in town Louny. It was the Fown Municicipality. The 
appropriate research here was realized by a form of a survey performed by people who 
participate both directly and indirectly on the system is with employees and clients of the 
Municicipality. The results of the survey supported by studying of realization documents 
of the Municipality, then gave the possibility of evaluation of contribution and 
effectiveness of the introduced system. In the end of the project there are suggested some 
recommendation for improving of the contemporary state. 

Keywords: quality, client, municipality, norm ČSN EN ISO 9001: 2009, QMS 
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1 Úvod  
Pojem kvalita či jakost se v posledních letech stále více prolíná do všech oblastí 

života. Je to v podstatě dáno stále se měnícími a rasantně stoupajícími nároky 
spotřebitelské veřejnosti, které ostatně nejsou ničím jiným než logickým odrazem změn 
zaznamenaných za poslední dvě desetiletí ve světové ekonomice. V rámci nich dochází k 
postupné globalizaci podnikatelského prostředí, v řadě oborů jsou vykazovány nadměrné 
produkční kapacity, vzniká převaha nabídky nad poptávkou, zkracují se inovační cykly a 
zvyšuje se tlak na snižování objemu jednotlivých dodávek. Důležitost zajištění kvality, 
jako nástroje pro uspokojování požadavků zákazníků, je právě v těchto podmínkách tak 
zásadní, že kvalitu můžeme vedle nákladů, času a znalosti zaměstnanců vnímat jako další z 
klíčových faktorů úspěšnosti v konkurenčním prostředí. Skutečnost, že vysokou kvalitu 
jsou zákazníci ochotní akceptovat i při vyšších cenách pak tento fakt jen podtrhuje.  

Uspokojování požadavků zákazníků tím, že jsou jim poskytovány kvalitní produkty 
a služby (shodu s požadavky vnímáme jako kvalitu), je tedy považováno za základní 
nutnost pro chod jakékoliv organizace. Buď je to nevyhnutelný prostředek k naplňování 
smyslu její existence (ziskový sektor) nebo jde přímo o naplnění smyslu organizace 
(veřejný neziskový sektor).   

V oblasti veřejného sektoru se dle Programového prohlášení vlády ČR z roku 2006 
také stává poskytování kvalitní, spolehlivé a dostupné služby, jednou z důležitých priorit 
vlády při zefektivňování funkce veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy vč. 
veřejných služeb, a to ve všech jejích úrovních. Veřejná správa, jakožto služba občanovi, 
by měla naplňovat principy dobré správy, fungovat výkonně a efektivně, zvyšovat kvalitu 
života obyvatel a přispívat k posilování konkurenceschopnosti ekonomiky.    

Instituce veřejné správy zaznamenaly od roku 1989 řadu významných obměn, které 
se vázaly jak na změny v politické orientaci, tak na sbližování principů a legislativy s 
Evropskou unií. Změnily se zdroje, cíle, podmínky i okolí fungování těchto institucí. 
Územní samosprávné celky pak za ta léta procházely neustálými menšími či většími 
změnami, při nichž musely řešit někdy i velmi naléhavé záležitosti, na které byly nuceny 
reagovat rychle. Některé z nich začaly zjišťovat, že není možné postupovat případ od 
případu bez sjednocující metodiky. Jejich vedení si uvědomovala, že musí zvyšovat 
efektivitu práce vlastního úřadu a kvalitu služeb poskytovaných občanovi a to i za použití 
manažerských principů používaných v soukromém sektoru.  

Jednou z možných cest, jak tohoto dosáhnout je zavedení systému managementu 
kvality dle mezinárodních standardů obsažených v normě ČSN EN ISO 9001:20091. Tento 
procesně orientovaný systém řízení a zlepšování kvality vychází z použití tzv. Demingova 
cyklu, což je metoda postupného zlepšování, které probíhá formou opakovaného provádění 
čtyř základních činností: Plán - Provedení - Kontrola - Akce, jinak též PDCA2. Systém 
nastoluje aktivitám v organizaci jistý řád, v němž každý zná své pravomoci a odpovědnosti 
a ví, podle jakých postupů má vykonávat přidělené činnosti a je-li aplikován důsledně, měl 
by se stát garancí pro dosažení jejího efektivního a účinného řízení.    

                                                 
1 Pozn.: Poslední revidované vydání této normy proběhlo v České republice v dubnu 2009 
2 Pozn.: Z anglického překladu  plan - do - check - act 
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V současné době již existuje řada obcí, které takovýto způsob řízení zvolily, 
zavedly a snaží se jej udržovat. Je však jeho přínos pro obec takový, jaký se očekával? 
Nejedná se jen o systém uměle udržovaný pro potřeby auditu, který zaměstnance spíše 
zdržuje od jejich „opravdové“ práce? Existuje zde dostatečná vůdčí role vrcholového 
vedení? Setkává se s dostatečným zájmem o problematiku managementu kvality a 
podporou lidí?    

Tato diplomová práce se konkrétně zaměřuje na posouzení přínosu a efektivnosti 
zavádění systému řízení kvality na Městském úřadě v Lounech. Jejím  cílem je poukázat na 
silné i slabé stránky nastaveného systému, pokusit se nalézt odpovědi na výše uvedené 
otázky a případně navrhnout způsob řešení pro vytipované problematické oblasti.  
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2 Teoretická východiska 
Pro vstup do problematiky řízení kvality v úrovních a podmínkách municipalit je 

nezbytné upozornit i na posílení autonomie místních samospráv, ke které došlo při 
realizaci decentralizační reformy veřejné správy probíhající v letech 2000 – 2002. Během 
ní vznikly začátkem roku 2001 kraje jako vyšší samosprávné celky a ke konci roku 2002 
přestaly existovat okresní úřady. Takto nastolený dvoustupňový systém územní 
samosprávy, ve kterém obce představují základní samosprávné celky, přinesl změnu i v 
oblasti přidělování kompetencí krajům a obcím (např. na kraje a pověřené obce byly 
přeneseny funkce dříve vykonávané okresními úřady). Municipalitám byly tedy přiděleny 
větší rozhodovací pravomoci, s těmi je však úzce spjata i větší odpovědnost za zajištění 
kvality vlastních výkonů a uspokojování nároků veřejnosti. 

2.1  Základní vztahy upravující činnost municipalit  

2.1.1  Základní územní samosprávné celky  
Uspořádání územní samosprávy vychází z modelu spojeného a v České republice 

existuje dvojstupňový systém územní samosprávy. V Ústavě ČR je zakotveno územní 
členění České republiky na základní a vyšší územní samosprávné celky, přičemž základní 
územní samosprávné celky představují obce, vyšší územní samosprávné celky kraje. 
Nejedná se zde o hierarchickou strukturu, neboť každý územní samosprávný celek má své 
vyhrazené kompetence, do kterých jiný samosprávný celek nemůže zasahovat. Na základě 
spojeného modelu veřejné správy vykonávají obce a kraje vedle činností v samostatné 
působnosti také státní správu v přenesené působnosti.     

Obecní samospráva u nás byla obnovena v roce 1990 zákonem č. 367/1990 Sb., o 
obcích (obecní zřízení). V souladu s ním obec představuje základní územní samosprávné 
společenství občanů na územním celku vymezeném hranicí území obce. Obec hospodaří s 
vlastním majetkem, spravuje své záležitosti samostatně, vystupuje v právních vztazích 
svým jménem a nese zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Orgánem, který obec 
samostatně spravuje je zastupitelstvo obce zvolené na čtyřleté funkční období3. To pak ze 
svých členů volí starostu (zastupuje obec navenek, z výkonu své funkce se zodpovídá 
zastupitelstvu) s místostarostou (zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti) a radu obce 
jako výkonný orgán obce. V čele obecního úřadu, který je dalším orgánem obce stojí 
starosta a dále jej tvoří místostarosta, tajemník a zaměstnanci obecního úřadu. Radě obce je 
taktéž vyhrazeno, na základě návrhu tajemníka obecního úřadu, jmenovat a odvolávat 
vedoucí odborů obecního úřadu. Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo v samostatné 
působnosti zastupitelstvo nebo rada obce a vykonává i přenesenou působnost.  

Jednotlivé obce se od sebe liší rozsahem výkonu státní správy v přenesené 
působnosti. Podle tohoto pak rozlišujeme obce se základním rozsahem přenesené 
působnosti (sem spadají všechny obce) a obce s širším rozsahem přenesené působnosti 
(zde se jedná o obce vykonávající státní správu v přenesené působnosti i na území druhých 
obcí, které spadají do jejich správního obvodu).  

 

                                                 
3 Pozn.: Čl. 102, odst. 2, zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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2.1.2  Členění obcí ve vazbě na výkon přenesené působnosti  
Rozsah výkonu přenesené působnosti závisí na tom, do jaké míry je na obce 

zvláštními zákony přenesen rozsah výkonu státní správy. Dle uvedeného můžeme členit 
obce následovně: 

• Obce se samostatnou působností – všechny obce  

• Obce s působností matričního úřadu 

• Obce s působností stavebního úřadu 

• Obce s pověřeným obecním úřadem 

• Obce s rozšířenou působností 

Orgány všech obcí vykonávají přenesenou působnost ve věcech, které jsou 
stanoveny zvláštními zákony, v základním rozsahu a pro vlastní správní obvod, který je 
shodný s územním obvodem obce. Orgány obce s pověřeným obecním úřadem a obce s 
rozšířenou působností vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu svěřeném 
obcím, ale vedle této činnosti vykonávají ve stanoveném správním obvodu i přenesenou 
působnost svěřenou jim zvláštními zákony. Obec s rozšířenou působností je tedy i obcí s 
pověřeným obecním úřadem.  

Pro lepší orientaci v daném tématu je v tabulce č. 1 ilustrativně uvedeno členění 
některých konkrétních činností vykonávaných orgány obcí v přenesené působnosti. 

Tab. č. 1 Segmentace vybraných činností zajišťovaných orgány obcí v přenesené působnosti 

Orgány obce v přenesené působnosti:  
 vydávají nařízení obce 
 projednávají přestupky 
 rozhodují o místních a účelových komunikacích 
 jsou orgánem ochrany přírody a ochrany ovzduší 
 jsou vodoprávním orgánem a spravují drobné toky  
 jsou povodňovým orgánem  
Orgány obce s pověřeným obecním úřadem v přenesené působnosti: 
 zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací a připravenost obce na  
 mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací 
 zajišťují volby do Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů, obcí a Evropského parlamentu 
 rozhodují v prvním stupni ve správním řízení o právech, právem chráněných zájmech a    
 povinnostech osob, pokud zvláštní právní zákon nestanoví jinak 
 jsou orgánem ochrany přírody, zemědělského půdního fondu  
 jsou vodoprávním úřadem a povolují odběr a nakládání s vodami  
Orgány obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti: 
 jsou živnostenským úřadem 
 zajišťují ochranu kulturních památek v územním obvodu 
 vydávají občanské průkazy a cestovní doklady, vedou registry obyvatel 
 vydávají řidičské průkazy, vedou registry motorových vozidel 
 jsou silničním správním úřadem pro silnice II. a III. Třídy 
 vykonávají státní správu lesů, rozhodují na úseku rybářství a myslivosti 
 jsou orgánem ochrany přírody, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu 
 jsou vodoprávním orgánem a vydávají souhlasy k vodním stavbám 
 jsou povodňovým orgánem a řídí ochranu před povodněmi 
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2.1.3  Klasifikace obce Louny  

Město4 Louny prostřednictvím svého úřadu plní úkoly: 

a) v základním rozsahu svěřeném obci zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona, 

b) v rozsahu pověřeného městského úřadu, 

c) v rozsahu městského úřadu obce s rozšířenou působností.5 

Postavení, působnost Městského úřadu Louny a vztahy úřadu k orgánům města  
upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a pokud jde o 
působnost též zvláštní zákony. Městský úřad Louny plní úkoly v samostatné působnosti6 i 
v oblasti přenesené působnosti7. Ve věcech samostatné působnosti se úřad zodpovídá radě 
města a zastupitelstvu města. Metodickou a odbornou pomoc při výkonu přenesené 
působnosti vykonává vůči orgánům obce krajský úřad.  

Zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 
stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, je obec Louny stanovena obcí 
s pověřeným obecním úřadem (příloha č. 1 tohoto zákona) a současně i obcí s rozšířenou 
působností (příloha č. 2 tohoto zákona).  

Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností, je dále správní 
obvod obce s pověřeným úřadem vymezen územím obcí Blšany u Loun, Brodec, Břvany, 
Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Domoušice, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, Chožov, 
Chraberce, Jimlín, Koštice, Kozly, Lenešice, Libčeves, Líšťany, Louny, Nová Ves, Obora, 
Opočno, Panenský Týnec, Peruc, Pnětluky, Počedělice, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, 
Toužetín, Úherce, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad Lesy, Vršovice, Zbrašín, Želkovice, 
Žerotín. Správní obvod obce s rozšířenou působností je oproti předešlému členění rozšířen 
o území obce Postoloprty a Výškov. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny tedy tvoří 41 obcí s celkovým 
počtem 43 654 obyvatel, přičemž v samotných Lounech jich žije 18 882. Je to třetí největší 
správní obvod v Ústeckém kraji a svou rozlohou 472 km2  tvoří téměř desetinu kraje, avšak 
hustotou osídlení patří k nejnižším. Obyvatelé žijí v malých obcích, kterých je co do počtu 
v tomto správním obvodě nejvíce v kraji. Centrem osídlení je kromě Loun i město 
Postoloprty, ve kterém žije 5 151 obyvatel [15].  

                                                 
4  Pozn.: Obec, která má alespoň 3000 obyvatel je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda    

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády - § 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
5  Pozn.: Čerpáno z textu Organizačního řádu Městského úřadu v Lounech 
6  Pro obecní úřad je toto stanoveno § 109, odst. 3, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
7  Pro obecní úřad je toto stanoveno § 109, odst. 3, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
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Obr. č. 1  Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny 

         Pramen: Český statistický úřad 

2.2  Kvalita a její řízení 
Skutečnost, že kvalitu v organizaci je třeba systematicky řídit např. zavedením 

stabilně fungujícího systému řízení managementu kvality (dále jen QMS) dle normy ČSN 
EN ISO 9001:2009, byla již v předchozím textu objasněna. Vedle této reality však stojí i 
další důležité požadavky a aspekty, kterými se organizace musí zabývat. Patří mezi ně 
hlavně ochrana životního prostředí, která je v řadě organizací řešena aplikací systému 
enviromentálního managementu (dále jen EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:20058 a 
dále pak zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mnohé organizace 
zabezpečují užitím systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
OH/SMS) dle normy ČSN OHSAS 18001:20089.  

Zabezpečování těchto požadavků autonomními, izolovanými systémy řízení se 
stává v dnešní době složité ekonomické situace pro řadu našich organizací, zvláště těch 
malých a středních, příliš nákladným. Proto se do popředí zájmu stále výrazněji dostává 
požadavek tzv. integrovaných systémů managementu, jimiž zjednodušeně rozumíme 
integraci systémů managementu kvality, enviromentu, bezpečnosti a ochrany zdraví (QMS 
+ EMS + OH/SMS)[4]. K této skutečnosti pak také významně přispívá ten fakt, že všechny 
výše uvedené způsoby jsou založeny na použití Demingova cyklu neustálého zlepšování 
PDCA a dále i to, že průběh zavádění všech těchto systémů je formálně stejný.   

A protože je systém managementu kvality považován za jeden z 
nejpropracovanějších systémů managementu v organizaci, ukazuje se snaha racionalizovat 

                                                 
8  Pozn.: Poslední revidované vydání této normy proběhlo v České republice v červnu 2005 
9  Pozn.: Poslední revidované vydání této normy proběhlo v České republice v březnu 2008 

rok 2010                                                                                                            - 12 -                                   



    autor:  Bc. Ivana Hádková 
název: Systém řízení jakosti v podmínkách municipalit 

zrovna tento systém [4]. Systém řízení kvality musí být tedy jako nástroj řízení natolik 
flexibilní, aby představoval základní platformu, která by byla schopna absorbovat stále 
nové požadavky a nároky. 

S ohledem na to, že tématem této diplomové práce je posouzení přínosů a 
efektivnosti systému řízení kvality, je dále práce zaměřena pouze na zvolený systém řízení.  

2.2.1  Pojem kvalita 

Slovo „jakost“ (jehož plným synonymem je i původem latinské slovo „kvalita“) se 
vyskytovalo už v jazycích používaných lidstvem před naším letopočtem. Dokládá to 
nakonec i patrně vůbec nejstarší definice tohoto pojmu, připisovaná Aristotelovi, se kterou 
se lze setkat i v soudobých filozofických slovnících. Pro současné aplikace ve všech 
odvětvích ekonomiky je však nevhodná a protože tento výraz patří k neodmyslitelným 
fenoménům posledních padesáti let, prošlo i chápání kvality logickým vývojem. Stačí 
připomenout, jak tento pojem vymezovali různí „guruové“ jakosti: 

Juran: „Jakost je způsobilost k užití.“                                                                      

Crosby: „Jakost je shoda s požadavky“ 

Feigenbaum: „Jakost je to, co za ni považuje zákazník“ [4] 

2.2.2  Systémy managementu kvality  

První známky řízení kvality můžeme zaznamenat již ve středověku, v období 
řemeslné výroby, kdy byl požadavek na výrobek a celý jeho vývoj řešen přímo mezi 
zákazníkem a dělníkem. Po zavedení průmyslové výroby, která se soustřeďovala 
především na nárůst produkce a výraznou dělbu práce, prováděl dělník jen malý pracovní 
úkon v rámci celého výrobního procesu, což vyvolalo potřebu zavedení průběžné technické 
kontroly.   

Značný nárůst požadavků na kvalitu ve výrobě s sebou poté přinesla 2. světová 
válka. Kvalita byla při obrovské expanzi válečné výroby řízena formou pravidelných 
kontrol a měření, které byly dále statisticky sledovány a vyhodnocovány s tím, že hodnoty 
jednotlivých sledovaných veličin byly zakotveny v různých závazných normách. Tento 
způsob řízení kvality je nazýván modelem výrobních procesů s výběrovou kontrolou.   

Uspokojováním odložené poptávky po 2. světové válce se postupně docházelo 
k tomu, že výrobek sice plně splňující stanovené technické požadavky, ale nevykazující 
další potřebné hodnoty, jako je design, životnost, spolehlivost aj., nemusí být nutně tržně 
úspěšný. Tyto poznatky vedly ke vzniku celopodnikového řízení kvality (CWQC). Totální 
management jakosti (TQM) následně představoval přístup založený na vysoké kvalitě 
výrobků a služeb zahrnující úplné řízení všech podnikových činností, které mají vliv na 
jakost. Vznik norem ISO řady 9000 pro management kvality si pak vyžádala globalizace 
tržního prostředí. Jejich ustanoveními se může řídit jakákoli organizace v jakémkoli státě 
světa. Integrovaný management (GQM) je pak vizí logické fůze managementu kvality, 
péče o životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví.  
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Ucelený přehled vývoje systému managementu kvality v jednotlivých letech ve 

dvacátém století  je názorně zobrazen na obrázku č. 2. 
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Obr. č. 2  Vývoj systémů managementu kvality ve dvacátém století 
Pramen: Čerpáno z textu publikace Základy managementu jakosti - skripta VŠB - TU Ostrava [5] 

 2.2.3  Normy ISO řady 9000 
Za zásadní podnět pro zrod a následné uplatnění norem ISO řady 9000 můžeme 

považovat absenci hmatatelných důkazů o zavedení a fungování systému managementu 
kvality dodávek, striktně požadovanými odběrateli v globalizovaném tržním prostředí. 
V roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO prvně publikuje sadu norem s 
označením normy ISO řady 9000:1987, které se zabývaly technickými požadavky na 
systém managementu kvality (předlohou pro jejich vznik byly tzv. normy AQAP, 
stanovující požadavky na dodavatele NATO). Tyto normy poté rasantně vstoupily do 
obchodních vztahů na celém světě. Vždyť i Evropská unie je od samotného začátku 
zařadila mezi evropské normy a vyžaduje jejich širokou aplikaci [4].  

Charakteristické znaky této koncepce můžeme klasifikovat takto: 

• Normy ISO mají generický (universální) charakter, tj. nezávisí ani na charakteru 
procesů, ani na povaze výrobků – jsou aplikovatelné jak ve výrobních procesech, tak i 
podnicích služeb, bez ohledu na velikost. 

• Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Až v okamžiku, kdy se 
dodavatel zaváže odběrateli, že aplikuje u sebe systém kvality podle těchto norem, se 
stává norma pro daného producenta závazným předpisem. Protože odběratelé dnes už 
zcela běžně po svých dodavatelích vyžadují systémy kvality konformní s požadavky 
norem ISO řady 9000, je možné konstatovat, že tyto standardy tvoří velmi závažnou 
součást legislativy obchodního styku. [5] 
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V průběhu let pak byly normy dvakrát revidovány. Poprvé tomu tak bylo v roce 
1994, ale vzhledem k tomu, že tato revize, měnící označení norem na normy ISO řady 
9000:1994, nebyla úspěšná (zásadní nedostatek zde byl shledáván v zachování složité 
konstrukce formálního přístupu, který byl tvořen rozsáhlou množinou dvaceti prvků), 
přistoupilo se k další podstatné revizi. Ta byla ukončena 15.12.2000. Tehdy byly 
zveřejněny nové verze norem s názvem normy ISO řady 9000:2000. V České republice 
byly zavedeny jako normy ČSN EN ISO 9000:200110. V současnosti je soustava norem 
tvořena základním souborem čtyř norem: 

• ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 
Norma uvádí do problematiky managementu kvality, definuje osm základních principů 
managementu kvality a podává úplný výklad pojmů, které se v dalších normách 
opakovaně používají. Osm hlavních principů managementu kvality zde tvoří: 

1. orientace na zákazníky 
2. vedení lidí 
3. angažovanost zaměstnanců 
4. orientace na procesy 
5. systémový přístup k managementu   
6. kontinuální zlepšování 
7. příprava rozhodnutí na základě faktů 
8. vzájemně výhodné vztahy s dodavateli  

• ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky 
 Norma definuje požadavky na systémy managementu, tedy „co je třeba udělat“. Jejím 
účelem je  být celosvětově uznávaným kriteriálním modelem pro posuzování resp. 
certifikaci systému managementu kvality.  

• ISO 9004:2000 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti 
 Norma je východiskem k budování a rozvoji managementu kvality, definuje „jak je to 
potřeba dělat“. V Česku je však toto norma masivně opomíjena, protože není kritériem 
pro certifikaci a tak zde převážná většina organizací pracuje pouze s normou ISO 9001. 

• ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a systémů 
enviromentálního managementu 

Norma slouží jako návod pro provádění auditů v systémech managementu a je 
důležitým přínosem ISO pro tvorby norem tzv. integrovaného systému kvality.   

Nově se pojetí koncepce norem zaměřuje na tu skutečnost, že systémy 
managementu kvality nejsou považovány za množinu prvků, jak tomu bylo v předchozím 
pojetí, ale za soustavu do sebe navazujících procesů. Procesní přístup k systému 
managementu kvality, který je v těchto normách zvýrazněn, je zřejmý z tzv. procesního 
modelu znázorněném na obrázku č. 3. 

  

                                                 
10 Pozn.: Česká verze vydána poprvé v roce 2001 

rok 2010                                                                                                            - 15 -                                   



    autor:  Bc. Ivana Hádková 
název: Systém řízení jakosti v podmínkách municipalit 

Neustálé zlepšování systému managementu kvality  

 

 Obr. č. 3 Model procesně orientovaného syst mu managementu jakosti é
           Pramen: Norma ČSN EN ISO 9001:2009 [7] 

2.3  Normy ISO a jejich pojetí v úrovni veřejného sektoru   
Zlepšování činnosti veřejné správy a zvyšování kvality veřejných služeb tvoří jednu 

z významných aktivit, kterými se vláda České republiky zabývá. Od roku 1999 byla 
v rámci procesu decentralizační reformy a zvyšování kvality služeb veřejné správy 
schválena celá řada usnesení vlády a dalších strategických a koncepčních dokumentů. 
Z přijatých koncepcí mj. vyplývá i důraz, který by měl být věnován managementu veřejné 
správy, ale i to, že by moderní řízení veřejné správy mělo čerpat z poznatků teorie i praxe v 
řízení ekonomických systémů a to i přesto, že veřejná správa a veřejný sektor nejsou 
regulovány zákonitostmi trhu.   

Jelikož poznatky soukromého sektoru o formách a systémech řízení a rozhodování, 
metodách koordinace, motivace či průzkumu potřeb řízení lidských zdrojů apod. v 
mnohém odpovídají specifikům veřejné správy a služeb, postupně pronikají i do praxe 
jejich řízení. Vzhledem k tomu, že v současné době významná část managementu 
soukromých firem v České republice přistoupila, za účelem  zvyšování kvality a efektivity 
svých výkonů, k řízení kvality aplikací normy ČSN EN ISO 9001:2009 (dále jen norma 
ISO 9001), není ani neobvyklé její zavádění v sektoru veřejném. K tomuto pak, 
v některých oblastech veřejné správy (zvláště pak samosprávy), podstatně přispívá leckdy i 
absence metodických postupů, které by stanovovaly konkrétních kroky pro jejich 
strategické a operativní řízení, řízení podle cílů, projektové řízení aj.    

Pro možnosti aplikace normy ISO 9001 do úrovně municipalit je na obrázku  č. 4 
znázorněno v elementární formě porovnání základního organizačního schéma akciové 
společnosti a obce. Z uvedeného je zřejmé, že z pohledu zavedení a činnosti statutárních a 
výkonných orgánů jsou si obě instituce výrazně podobné a to i přesto, že valná hromada 
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akcionářů je odpovědna jen akcionářům (průkazným majitelům finančního podílu ve 
společnosti), zatímco členové zastupitelstva obce jsou odpovědni všem občanům obce 
(tudíž i těm, kteří je nevolili). Měly by tedy fungovat na podobných principech a je možno 
konstatovat, že implementace systému řízení kvality do úrovně a podmínek  municipalit je 
taktéž vhodná.   

                    LEGISLATIVA                                                 LEGISLATIVA 
 

 
Obr. č. 4  Organizační struktura: zjednodušené porovnání obce a akciové společnosti 

                   Pramen: Publikace Ekonomika a řízení veřejného sektoru, autor - Rektořík, J. [6] 

3 Proces implementace systému řízení jakosti  
Zavedení QMS je tedy možno vnímat jako nástroj, jímž může obec řídit a 

kontrolovat své činnosti, aby uspokojila potřeby a očekávání místní komunity. Rozhodnutí 
o jeho zavedení by mělo být strategickým rozhodnutím obce.  

Proces zavádění systémů řízení kvality dle požadavků norem ISO 9001 může být 
pro úroveň municipalit v obecné rovině, za předpokladu respektování místních podmínek a 
charakteru úřadu, aplikovatelný shodně. Další část této práce stanovuje rámcovou 
metodiku zavádění QMS v podmínkách municipalit, která může být použitelná pro 
opakované zavádění tohoto systému, zejména na úrovni městských úřadů a nižší.  

3.1  Rámcová metodika zavádění QMS v podmínkách municipalit   
O postupech a průběhu zavádění QMS v organizacích je v současné době 

zveřejněno ve většině vhodných informačních zdrojů dostatečné množství informací. 
Navíc je v praxi obvyklé, že zavádění QMS je zde realizováno za pomoci odborných a pro 
tuto činnost specializovaných externích poradenských firem a není tudíž smyslem této 
kapitoly vše detailně rozepisovat. Spíše vhodnějším pro účel implementace QMS do 
úrovně obce, tedy do úrovně veřejného neziskového sektoru, se jeví objasnění určitých 
specifik této oblasti ve vztahu ke specifické terminologii normy ISO 9001, demonstrativní 
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ukázka postupu jeho implementace a v neposlední řadě též upozornění na určitá úskalí, 
která mohou při zavádění systému v této organizaci nastat. 

3.1.1  Integrace pilotních pojmů normy ISO 9001 do podmínek obce  

• Zákazníkem obce a jejího úřadu je občan resp. veřejnost presentovaná fyzickými, 
podnikajícími fyzickými a právnickými osobami obce a obcemi správních obvodů, 
tedy organizace nebo osoba, která platí za službu nebo je jejím odběratelem11. 

• Zainteresovanými stranami jsou zde státní úřady, krajský úřad a další instituce, pro 
které obec a její úřad vykonává činnosti stanovené právními předpisy, dále pak 
církevní organizace,  ekologické a jiné občanské organizace, sdružení a spolky. 

• Vrcholovým vedením je úředník nebo skupina úředníků odpovědných za výkonnou 
funkci na nejvyšší úrovni obce a jejího úřadu, 

• Procesem je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností obce a 
jejího úřadu, které přeměňují vstupní prvky (politika, zdroje, potřeby a očekávání 
občanů atd.) na výstupy či výsledky (produkty nebo služby nabízené občanům). 

• Realizací produktu se rozumí realizace výkonu přenesené působnosti a plnění úkolů 
v rámci samostatné působnosti. 

• Nakupovaným produktem pro obec a její úřad je nákup infrastruktury potřebné pro 
realizaci produktů a služeb a nákup dodávek a prací pro investiční činnost, opravy a 
údržbu majetku obce. 

• Návrh a vývoj je v kontextu obce a jejího úřadu procesem, který přetváří potřeby a 
očekávání občana a právní požadavky v charakteristiky služby, která má být 
poskytována.  

3.1.2  Stanovení kompetencí při zavádění QMS v úrovni obce 

Garantem pro proces zavádění QMS má být, s ohledem na funkční postavení a 
povinnosti jež musí plnit, zásadně tajemník úřadu. Kompetenční zainteresovanost 
jednotlivých funkčních pozic v rámci řízení obce12 ve vztahu k zavádění QMS je zřejmá 
z kompetenční matice zobrazené v tabulce č. 2. 

 

 

 

 

                                                 
11  Pozn.: Je důležité, aby obec rozlišovala různé druhy zákazníků a vyváženě odpovídala na všechny jejich 

potřeby a očekávání, např. někteří občané, kteří platí daně a jejichž příspěvky se podílejí na financování 
služeb obce, nemusí být těmi, kteří profitují z nabízených služeb nejvíce  

12  Pozn.: Blíže vysvětleno v podkapitole 2.2.1 
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Tab. č. 2  Kompetenční matice projektu zavádění systému QMS 
 

ČINNOST 
Zastupitel-
stvo města

Starosta 
města 

Tajemník 
úřadu 

Vedoucí 
odborů 

Projektový 
tým  

Certifikační 
orgán 

Provedení vstupní analýzy  I I O S     
Rozhodnutí o zavedení QMS P S S       
Zpracování projektu QMS I P O S     
Ustavení projektového týmu   P O I I   
Školení zaměstnanců úřadu   I O S S   
Tvorba dokumentace QMS   S O S S   
Stanovení strategické vize P O O S S   
Implementace QMS I S O1 O2 O3   
Provedení interních auditů   S O S S   
Zavedení opatření k nápravě    I S O S   
Výběr certifikačního orgánu P I O   S I 
Certifikace úřadu   S S S S O 

 
 

Význam symbolů: 
O - odpovídá za provedení  (O1 až O3 jsou odpovědnosti na různých funkčních úrovních) 
P - právo nařizovat, schvalovat 
S – spolupracuje 
I - je informován 

3.1.3  Implementace QMS 
Základ pro postup při nastavení QMS v organizaci dle normy ISO 9001 lze čerpat z 

následujícího algoritmu: 

1. stanovení politiky organizace, odvození konkrétních a měřitelných cílů  
2. identifikace procesů pro každodenní i dlouhodobé zajišťování naplňování stanovené 

politiky 
3. provedení popisu těchto procesů, určení posloupnosti a vzájemného působení procesů 
4. určení kritérií a metod hodnocení nutných pro prověření efektivního fungování těchto 

procesů 
5. zavedení procesů, školení zaměstnanců, zajištění dodržování nastaveného systému 
6. monitorování, měření a analyzování procesů  
7. uplatňování opatření pro dosahování plánovaných cílů a neustálé zlepšování procesů 

První krok se týká zapojení vrcholového vedení do problematiky řízení kvality. 
Zpravidla totiž platí, že jak se ke kvalitě staví vrcholové vedení organizace, tak se chovají 
všichni ostatní [4]. Jeho role představuje stanovení politiky organizace, z níž jsou pak 
každoročně odvozovány cíle kvality. Druhý a třetí krok představuje stanovení a popis 
procesů, které jsou potřebné pro plnění požadavků zákazníků a zainteresovaných stran. 
Zde je především třeba respektovat procesní přístup, jehož smyslem je tvorba vzájemně 
navazujících procesů, které mají probíhat napříč celou organizací, nejlépe tak, že výstup z 
jednoho procesu je současně vstupem do dalšího.   
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Ve čtvrtém kroku je nutné nastavit kritéria hodnocení, která pak budou garanty 
jednotlivých procesů průběžně sledována a případně použita pro vyvolání bezprostředních 
nápravných opatření. Pátý krok potom tvoří velice důležitou fázi, během níž dochází k 
distribuci dokumentace QMS do všech úrovní organizace a především k zapojení všech 
zaměstnanců do této problematiky. Zde je třeba klást velký důraz na správné vysvětlení 
všech náležitostí a vazeb, které souvisí s QMS, neboť jedině dobré pochopení této 
problematiky v rámci celé organizace může vést k jejímu účelnému uplatňování. Poslední 
dvě fáze pak zaručují, že management  bude pro své rozhodování používat vhodná data, 
jejichž vývojové tendence budou průběžně sledovány. Samotný proces implementace je 
pak ve zjednodušené formě znázorněn na obrázku č. 5. 

 

 Vstupy Výstupy Z

                  strategická koncepce a politika obce  
  systém managementu kvality 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

                           

 

  

 

Obr. č. 5  Proces implementace QMS 

Rozhodnutí o zavedení 
QMS  

- ustavený realizační tým, stanovené                - odborné seznámení s problematikou 
  kompetence pro jednotlivé pozice                  projektu 
- vybrané oblasti implementace QMS                - vnitřní analýza stávajícího stavu  
- věcný a časový harmonogram projek-                  řízení  v porovnání s požadavky 
 tu                 normy ISO 9001 

Projekt zavádění QMS 

Interní audit 

Implementace QMS 

 
Dokumentace QMS 

Certifikace QMS 

- dokumentované prohlášení o politi- 
              - záměry vedení obce v oblasti kvality    ce a cílech kvality  
                a hodnoty znaků kvality v budoucnu - příručka kvality 
              - seznam potřebné interní a externí  - dokumentované postupy a záznamy 
                dokumentace nutné k zajišťování    požadované normou ISO 9001 
                procesů  - dokumenty vč. záznamů určené orga-
             - mapy procesů zajišťovaných jed-    nizací jako potřebné k zajištění efek- 
                notlivými odbory    tivního plánování, fungování a říze- 

   ní procesů  

             - distribuce dokumentace QMS   uplatňování zásad QMS v organizaci  
             - školení zaměstnanců  

              - implementovaný QMS (stanovená    písemná zpráva obsahující  zjištěná 
                kritéria auditu)    doporučení a neshody, příp. násled- 
             - ustavený a proškolený tým inter-    ná realizace nápravných a preven- 
                ních auditorů      tivních opatření 

             - implementovaný, interně auditovaný 
   závěrečná zpráva a získaný certi-                a fungující QMS 
   fikát               - výzva certifikačního orgánu k prove-  

               dení auditu 

K
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3.1.4    Existující negativa implementace QMS 
Zavádění QMS s sebou nese nebo může nést i negativní jevy, se kterými se musí 

obec a potažmo pak i představitel managementu a projektový tým vypořádat. Mezi ty 
nejvíce podstatné, na které je závěrem tématu této kapitoly taktéž vhodné upozornit, 
můžeme řadit: 

• Finanční výdaje za provádění certifikačních a dozorových auditů. Certifikát, kterým 
se certifikovaná organizace zavazuje, že bude realizovat produkty a služby v souladu s 
požadavky právních předpisů a splňující potřeby zákazníka je platný po dobu 3 let, 
není-li certifikačním orgánem odejmut a dochází-li v organizaci k uskutečňování 
pravidelných dozorových auditů. Dozorové audity, které představují kontrolu auditora 
certifikačního orgánu v rámci níž se prověřuje, zda je úroveň QMS udržována a 
zlepšována, se konají zpravidla po 12 měsících. Certifikát musí být před vypršením 
lhůty jeho platnosti obnoven, což se provádí opakovanou certifikací (tzv. 
recertifikace), kdy je po jejím úspěšném ukončení organizaci vydán nový certifikát na 
období dalších 3 let. Dle zjištěných informací13 činí, pro obec se 131 zaměstnanci 
zařazenými do QMS, finanční výdaj za provedení certifikačního auditu cca 90 tisíc Kč, 
výdaj za provedení dozorového auditu cca 35 tisíc Kč a výdaj za provedení 
recertifikačního auditu pak cca 63 tisíc Kč.  

• Finanční výdaje za poradenské služby specializované externí organizace, která obci 
poskytuje asistenci a odborné vedení po celou dobu průběhu procesu implementace 
QMS. Tento výdaj je, dle zjištěných informací13, pro obec o výše uvedeném počtu 
zaměstnanců ve výši cca 400 tisíc Kč. Přistoupí-li obec k tomuto kroku, měla by 
odbornou firmu vybrat pouze na základě výběrového řízení hodnoceného dle předem 
stanovených kritérií. Při rozhodování o využití služeb specializované organizace je 
však nutné zvažovat, zda QMS zavaděný pouze managementem obce, který nemusí v 
rámci řešení této problematiky disponovat dostatečným potenciálem znalostí, bude bez 
odborného dozoru poradce natolik splňovat požadavky normy ISO 9001, aby byl 
schopen své certifikace. Přičemž je třeba vést v patrnosti i případné další finanční 
prostředky, které by bylo nutné, v případě neúspěšné certifikace, vydat za její 
opakování.  

• Nedůvěra v přínosy QMS, a to zvláště v počátečním období zavádění QMS, která 
může významně ztížit spolupráci při nastavování procesů a zpracovávání potřebných 
dokumentů. Tuto situaci lze eliminovat dostatečným odborným seznámení všech s 
významem a problematikou QMS. 

• Přetěžování a časový stres, vyvolaný systematickým přístupem k zavádění QMS a 
řešením problémů či neshod, a to zejména u vedoucích pracovníků, který může vést k 
dočasnému „ustrnutí“ v provádění jindy běžně zajišťovaných činností.  

• Neobjektivní přístup některých regionálních sdělovacích prostředků, který může 
neodborně manipulovat s veřejným míněním a tím snižovat výsledky práce.  

• Nepříznivé politické klima, zvláště v předvolebním období, které může výrazně  
zpomalit tempo implementace.  

                                                 
13  Zdroj: Informace získaná od tajemnice Městského úřadu Louny - představitel vedení pro systém kvality 
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• Časový nesoulad mezi dobou trvání platné certifikace (období 3 let) a délkou 
funkčního období zastupitelstva obce (období 4 let), kdy platnost certifikace může do 
určité míry ovlivňovat nově zvolené členy zastupitelstva při jejich možném 
rozhodování o změně způsobu řízení obce a jejího úřadu.   

4  Posouzení efektivnosti a přínosů zavádění systémů 
řízení v podmínkách municipalit 

Přínosy a efektivnost zavádění QMS v podmínkách municipalit byly v předchozím 
textu stanoveny a popsány na základě teoretických podkladů a studia základního 
normativního dokumentu, kterým je norma ISO 9001. Další část této práce je zaměřena na 
prověření váhy přijatých teorií přínosů zavádění QMS ve vztahu k jejich reálnému 
naplňování.  

Konkrétním objektem, který byl pro předmět šetření vybrán, je Městský úřad 
v Lounech (dále jen úřad). Úřad má QMS zaveden od roku 2005 a od té doby jej až dodnes 
udržuje aktivní, přičemž za jeho zavedení získal dvě ceny za kvalitu v územní veřejné 
správě udělované Ministerstvem vnitra ČR a to ocenění „Organizace zvyšující kvalitu 
veřejné služby za rok 2005“ a ocenění „Organizace dobré veřejné služby za rok 2006“ [17]. 

Na základě osobního rozhovoru s tajemnicí úřadu (představitel vedení pro systém 
kvality) bylo zjištěno, že zavedení QMS na úřadě, které bylo výsledkem několikaletého 
rozhodování, bylo uskutečněno v roce 2005. Jeho základním přínosem mělo být 
zkvalitnění vnitřního systému řízení především směrem k občanovi a vytvoření nového 
systému řízení s ohledem na rozšíření systemizace a působnost úřadu do podmínek roku 
2003 a následujících let14, přičemž byly do systému vhodně zakomponovány další cíle 
úřadu z hlediska udržitelného rozvoje, zabezpečení finanční kontroly a podpory boje proti 
korupci. Hlavní výhody zavedení systému pak byly, dle jejího tvrzení, shledány v zavedení 
hodnocení spokojenosti zákazníka, v zavedení a popsání procesů a řízení dokumentů, v 
získání přehledu o činnostech resp. procesech, což výrazně přispělo k účelnějšímu 
organizačnímu uspořádání, vhodné optimalizaci pracovních míst a k zajištění stabilizace 
zaměstnanců, dále pak ve zlepšení komunikace mezi odbory a ve zlepšení kontrolní 
činnosti uskutečňované prováděním interních auditů.  

Na základě tohoto postoje i s ohledem na vytyčené cíle práce, byly stanoveny 
hypotézy přínosů systému, jejichž aplikaci a užití v praxi bylo třeba ověřit, následovně:  

1. Systém je přijímán vrcholovým vedením jako klíčový nástroj pro řízení kvality a 
přestavuje účinný nástroj pro podporu a realizaci strategického řízení organizace. 

2. Systém přispívá k účelnému organizační uspořádání, vhodné optimalizaci pracovních 
míst a zajištění stabilizace zaměstnanců.  

3. Systém napomáhá k zajištění důsledné finanční kontroly.  

4. Systém podporuje boj proti korupci.   

5. Systém posiluje a zefektivňuje probíhající procesy a vhodně zajišťuje jejich návaznosti 
na ostatní procesy. 

                                                 
14  Pozn.: Období po ukončení decentralizační reformy veřejné správy 
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6. Systém je dostatečně využíván a setkává se s podporou lidí.  

7. Systém zkvalitňuje vnitřní řízení organizace směrem k občanovi.  

8. Systém vytváří vhodné podmínky pro naplňování zásad udržitelného rozvoje a dobré 
správy věcí veřejných tj. otevřenost, zodpovědnost a efektivnost instituce, účast 
veřejnosti v rozhodovacích a dalších procesech. 

Vzhledem k tomu, že data s nimž lze pracovat jsou značně omezená a pro tyto 
účely není vedena žádná úřední agenda, byl pro výše uvedený záměr použit náhled 
konkrétních osob, které ať aktivně či pasivně na zavedeném QMS participují.  

4.1  Proces dotazování  
Pro zkoumání byl, na základě vlastního úsudku, stanoven výběrový soubor 

respondentů, který byl složen ze skupiny samotných realizátorů QMS. Ta se pak členila do 
podskupiny vedoucích odborů a oddělení, interních auditorů a řadových zaměstnanců a ze 
skupiny zákazníků úřadu. Pro vyslovení postojů zkoumaných respondentů byla aplikována 
metoda dotazování formou strukturovaných dotazníků. Všem realizátorům QMS 
(zaměstnanci úřadu zařazení do QMS) byl postoupen dotazník - viz příloha 1, zákazníkům 
úřadu (obyvatelé města Loun a obyvatelé správního obvodu této obce v rozšířené 
působnosti) dotazník - viz příloha 2.  

4.1.1  Dotazníkového šetření vedené s realizátory QMS 
Každému ze zaměstnancům úřadu byl předložen strukturovaný dotazník, který 

obsahoval celkem 22 hlavních otázek. Otázky byly definovány jako uzavřené (respondent 
přímo vybírá z nabízené odpovědi). Jedna z nich pak byla formulována jako částečně 
uzavřená (tedy výběrová s možností doplnění), ovšem možnost doplnění zůstala v zásadě 
respondenty nevyužita. Dále dotazník obsahoval 6 pomocných otázek s dotazy o 
statistických údajích respondentů.   

Rozdáno bylo 131 dotazníků, z toho bylo respondenty vyplněno celkem 91 
dotazníků, což představuje jejich téměř 70 % návratnost. Ostatní zaměstnanci dotazník 
zásadně odmítli z osobních důvodů vyplnit. Takto vzniklý zkoumaný soubor byl rozdělen 
do skupiny řadových zaměstnanců, skupiny vedoucích odborů a oddělení a skupiny 
interních auditorů, kteří všichni vykonávají činnosti řadových zaměstnanců. Informace o 
konkrétním zastoupení osob ve zkoumaných skupinách jsou uvedeny v tabulce č. 3.    

Tab. č. 3  Členění respondentů do zkoumaných skupin 

Realizátoři QMS Počet osob  Počet respondentů     Počet respondentů  [%] 
Vedoucí 25 17 68 
Řadový zaměstnanci 97 69 71 
Interní auditoři 9 5 56 
Celkem  131 91 70 

Odpovědi každé skupiny byly vyhodnocovány zvlášť, ale dále byly mezi sebou 
porovnávány použitím vypočtených hodnot výskytu relativní četnosti dané odpovědi každé 
skupiny, přičemž byl také hodnocen celkový postoj všech osob ve zkoumaném souboru. 
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Otázky byly kladeny tak, aby odpovědi na ně mohly být co možná nejvíce použity pro 
ověření platnosti výše stanovených hypotéz v praxi.  

1. Systém je přijímán vrcholovým vedením jako klíčový nástroj pro řízení kvality a 
přestavuje účinný nástroj pro podporu a realizaci strategického řízení organizace. 

K této problematice byla všem položena otázka v rámci které měli určit, jak rozumí 
politice kvality a jak vnímají přístup vedení úřadu k formulaci cílů kvality. Z 
vyhodnocených odpovědí je zřejmé, že převážná část všech osob (61 % zaměstnanců,      
94 % vedoucích a  80 % auditorů) politice kvality velmi a spíše dobře rozumí a rozhodně a 
spíše souhlasí s tím, že vedení úřadu věnuje cílům kvality dostatečnou pozornost 
(zaměstnanci z 90 %, vedoucí opět z 94 % a auditoři také opět z 80 %). Ovšem je zde i 
určité procento vedoucích, auditorů a řadových zaměstnanců, kteří politice kvality spíše 
nerozumí a řadových zaměstnanců, co o ní neví nebo ji nepotřebují ke své práci - 
podrobněji viz příloha č. 3, graf č.1 a graf č. 2.    

S výrokem, že QMS může představovat vhodný nástroj pro podporu a realizaci 
strategického řízení organizace, souhlasí nejvíce vedoucí, tedy střední management 
organizace (71 %), největší část zaměstnanců toto neví (46 %) a auditoři v převážné části 
(80 %) z poloviny reagují odpovědí ne a z poloviny odpovědí nevím - podrobněji viz 
příloha č. 3, graf   č. 3. 

2. Systém přispívá k účelnému organizační uspořádání, vhodné optimalizaci pracovních 
míst a k zajištění stabilizace zaměstnanců. 

V této věci byl všem zaměstnancům položen dotaz, zda se domnívají, že popsání 
činností, které proběhlo při zavádění QMS napomohlo k účelnějšímu organizačnímu 
uspořádání. Většina všech s tímto rozhodně a spíše souhlasí (zaměstnanci v 64 %, vedoucí 
v 59 % a auditoři v 60 %) - podrobněji viz příloha   č. 4, graf č. 4. Problematika stabilizace 
zaměstnanců byla prověřována tím, že zaměstnanci porovnali svou současnou situaci na 
pracovišti s dobou před zavedením QMS. Rozhodně a spíše lépe se má větší část 
vedoucích (53 %), stejně si pak připadá větší část zaměstnanců (54 %) a převážná část 
auditorů (80 %) je na tom zpola stejně a zpola spíše a rozhodně hůře - podrobněji viz 
příloha č. 4, graf č. 5.    

3. Systém napomáhá k zajištění důsledné finanční kontroly.  
Tato otázka byla, v totožné formulaci, položena všem zaměstnancům. Nepatrně 

větší část vedoucích (59 %) a řadových zaměstnanců (69 %) se domnívá, že tomu tak 
rozhodně a spíše je, nicméně všichni auditoři se domnívají, že tomu tak spíše není - 
podrobněji viz příloha č. 5, graf č. 6.      

4. Systém podporuje boj proti korupci. 
Tato problematiky byla dotazována položením otázky, zda zavedení QMS přispělo 

k větší průhlednosti při zadávání veřejných zakázek. S tímto výrokem rozhodně a spíše 
souhlasí více všech zaměstnanců (zaměstnanci z 64 %, vedoucí z 88 % a auditoři ze 60 %) 
- podrobněji viz příloha č. 6, graf č. 7. 
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5. Systém posiluje a zefektivňuje probíhající procesy a vhodně zajišťuje jejich návaznosti 
na ostatní procesy.  

V této záležitosti byla všem zaměstnancům položena otázka zda se domnívají, že 
zavedené procesy napomohly jejich práci a zvýšily její efektivitu a dále dvě otázky týkající 
se provázanosti činností v rámci zajišťování procesů uvnitř a vně odboru kde pracují.  

Větší část všech o nastavených procesech tvrdí, že jejich práci spíše a rozhodně 
neulehčují a nezefektivňují (zaměstnanci v 54 %, vedoucí v 53 % a auditoři v  60 %). Na 
druhou stranu, dle vyhodnocených odpovědí, mezi nimi v převážné většině existuje 
významná kooperace při zajišťování procesů a to jak uvnitř (dle zaměstnanců v 81 %, dle 
vedoucích v 94 % a dle auditorů v 60 %), tak i vně odborů (dle zaměstnanců v 77 %, dle 
vedoucích v 76 % a dle auditorů v 60 %) - podrobněji viz příloha č. 7, graf č. 8, graf č. 9 a 
graf č. 10.    

6. Systém je dostatečně využíván a setkává se s podporou lidí.  

Pro nalezení dostatečné odpovědi na tato tvrzení byly všem položeny otázky, 
jejichž smyslem bylo objasnit jejich postoj vůči QMS, dále pak otázky, kterými mělo být 
zjištěno využívání základních principů QMS v organizaci a částečně uzavřená otázka v 
rámci které měli vyhodnotit to, zda se domnívají, že by měly nastat v QMS určité změny a 
případně vyjádřit jaké.  

Co se týče postoje všech zaměstnanců vůči QMS, nejvíce zaměstnanců (51 %) 
tvrdí, že systém na jejich práci nemá vliv. Převážná část vedoucích (47 %) zase konstatuje, 
že je QMS zdržuje a nejvíce auditorů (80%) pak zavedený systém prakticky napůl také 
vnímá jako zdržování a napůl také tvrdí, že na jejich práci nemá vliv - podrobněji viz 
příloha č. 8, graf č. 11. Dále byli všichni dotazováni, zda se domnívají, že zavedením QMS 
došlo ke snížení administrativní zátěže. V tomto případě odpověděla drtivá většina všech, 
že spíše a rozhodně ne (zaměstnanci v 87 %, vedoucí v 82 % a auditoři v 80 %) - 
podrobněji viz příloha č. 8, graf  č. 12.     

Odlišný postoj vůči systému je naopak zřejmý z reakce na tvrzení, že zaměstnanci 
úřadu mají zájem napomáhat při formulaci cílů kvality. Ačkoli tato činnost nepatří k jejich 
běžným činnostem, s výrokem větší část vedoucích (65 %) a zaměstnanců (68 %) více či 
méně souhlasí. Auditoři se ovšem k výroku staví spíše nesouhlasně (80 %) - podrobněji viz 
příloha č. 8, graf č. 13.   

Využívání základních principů QMS všemi zaměstnanci organizace bylo 
zjišťováno položením otázky, zda systém napomohl k tomu, že každý ví, jaké má 
pravomoci, odpovědnosti a podle jakých postupů má vykonávat stanovenou činnost. S 
tímto opět větší část vedoucích (76 %) a zaměstnanců (70 %) více či méně souhlasí, větší 
část auditorů však opět spíše nesouhlasí (80 %) -  podrobněji viz příloha č. 8, graf č.14.   

Další otázkou v rámci zjišťování využívání základních principů QMS v organizaci 
byl dotaz, zda se všichni zaměstnanci domnívají, že je možno použitím dokumentace QMS 
doložit správnost provedení práce v případě pochybnosti o jejím výsledku. S tímto 
výrokem nepatrně větší část vedoucích (53 %) a zaměstnanců (52 %) spíše a rozhodně 
souhlasí, ale převážná část auditorů (80 %) s výrokem spíše a rozhodně nesouhlasí - 
podrobněji viz příloha č. 8, graf č. 15. 

Na dotaz, jak často potřebují všichni zaměstnanci nahlížet do dokumentace QMS 
odpověděla většina vedoucích (76 %) a většina auditorů (60 %), že do dokumentace nahlíží 
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méně často. Více jak polovina zaměstnanců (52 %) dokumentaci ke své práci nepotřebuje - 
podrobněji viz příloha č. 8, graf č. 16. 

Další dotaz se pak týkal náhledu všech na monitorování činností resp. toho, zda  
jsou výsledky monitorování využívány pro zlepšování kvality práce. Více zaměstnanců  
(52 %) a vedoucích (76 %) s tímto tvrzením spíše a rozhodně souhlasí. Nicméně auditoři 
naopak většinou spíše a rozhodně nesouhlasí (60 %) - podrobněji viz příloha č. 8, graf      
č. 17.  

Poslední dva dotazy pak šetřily oblast auditování. S tvrzením, že každý začne dávat 
dohromady doklady, které jsou předmětem kontroly auditu až před jeho konáním, 
rozhodně a spíše nesouhlasila významná část vedoucích (88 %), nepatrná většina 
zaměstnanců (55 %), auditoři s tímto naopak z většiny spíše a  rozhodně souhlasili (60%) - 
podrobněji viz příloha č. 8, graf č. 18. S tvrzením, že provádění auditů poskytuje vhodný 
důkaz o tom, že QMS odpovídá stanoveným požadavkům a je efektivně udržován spíše a 
rozhodně souhlasila převážná většina všech (zaměstnanci v 70 %, vedoucí v 88 % a 
auditoři v 60 %) - podrobněji viz příloha č. 8, graf č.19. Na závěr byla vyhodnocována 
otázka, zda se realizátoři systému řízení domnívají, že by mělo být na QMS něco měněno a 
případně co. Na tuto otázku drtivá většina všech odpověděla, že ne (zaměstnanci v 83 %, 
vedoucí v 82 % a auditoři v 80 %) - podrobněji viz příloha č. 8, graf č. 20. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o otázku s možností doplnění, připsali dva řadový zaměstnanci text: 
„všechno“ a „neměl by zdržovat“. 

7.  Systém zkvalitňuje vnitřní řízení organizace směrem k občanovi.  

Toto prohlášení bylo ověřováno dotazem, zda zavedení QMS přiblížilo občany k 
práci úřadu. V tomto případě výrazná většina všech zaměstnanců odpověděla, že ne 
(zaměstnanci v 65 %, vedoucí v 71 % a auditoři v 80 %) - podrobněji viz příloha č. 9, graf 
č. 21.    

Závěrem byli všichni dotazováni, zda se domnívají, že způsob, jakým je nataveno 
zjišťování spokojenosti občanů je pro získání zpětné vazby od nich dostatečný. Na tento 
dotaz také výrazná většina všech zaměstnanců odpověděla, že spíše a rozhodně ne 
(zaměstnanci v 61 %, vedoucí v 77 % a auditoři v 80 %) - podrobněji viz příloha č. 9, graf  
č. 22.  

Statistické údaje o respondentech jsou shrnuty v příloze č. 10.  

4.1.2   Dotazníkového šetření vedené se zákazníky úřadu 

Pro zákazníky úřadu byl vytvořen dotazník, který obsahoval 10 uzavřených otázek, 
jednu otázku otevřenou (v tomto případě ji však využilo téměř 25 % respondentů) a 7 
doplňujících statistických otázek. Šetření mezi zákazníky probíhalo 3 týdny a během něj 
bylo získáno celkem 203 vyplněných dotazníků. Pro větší průkaznost výsledků šetření byla 
ve vztahu k výběru respondentů stanovena tato kritéria: 

-  výběrový soubor respondentů bude zahrnovat minimálně 200 osob  

-   minimálně 75 % dotázaných bude ekonomicky aktivně činných, což je vyjádřeno    
věkem v tomto případě 26 - 60 let 

-  maximálně 25 % dotázaných mohou být studenti nebo důchodci 
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 I tentokrát byla vyhodnocována hodnota relativní četnosti daných odpovědí a 
otázky byly opět kladeny tak, aby odpovědí na ně mohly být co možná nejvíc použity pro 
ověření platnosti výše stanovených hypotéz v praxi.  

7.  Systém zkvalitňuje vnitřní řízení organizace směrem k občanovi. 

V této věci byly obdobnými otázkami dotazováni nejen realizátoři QMS, ale i 
zákazníci úřadu. Na otázku, zda se domnívají, že se za posledních 5 let (tedy od doby 
zavedení QMS) zlepšil přístup úřadu k občanům města odpovědělo podstatně víc občanů 
spíše a určitě ano (kladné hodnocení v 50 %, záporné ve  33 %, nehodnotilo 17 %) a ten 
samý přístup byl zjištěn i v případě dotazu, zda zde za tuto dobu došlo ke zlepšení kvality 
práce (kladné hodnocení ve 47 %, záporné  ve 31 %, nehodnotilo 22 %) - podrobněji viz 
příloha č. 11, graf  č. 29 a graf č. 30. To však již tak zcela neplatilo v případě zjišťování, 
zda za toto období došlo také ke zkrácení doby vyřízení agend. Zde bylo vyhodnoceno 
nepatně více odpovědí spíše a určitě záporných než odpovědí spíše a určitě kladných 
(záporné hodnocení ve 36 %, kladné ve 35 %, nehodnotilo 29 %) - podrobněji viz příloha 
č. 11, graf  č. 31. Obdobný, nicméně důrazněji záporný postoj byl zaznamenán i u dotazu, 
zda došlo ze strany úřadu ke snížení administrativní zátěže (záporné hodnocení ve 49 %, 
kladné ve 25 %, nehodnotilo 26 %) - podrobněji viz příloha č. 11, graf č. 32.   

Poslední ze série otázek, vztahujících se k hodnocení práce úřadu před a po 
zavedení QMS, byl dotaz, zda se zlepšila dostupnost informací poskytovaných občanům. 
Zde zase velmi výrazně převládal názor určitě a spíše kladný (kladné hodnocení v 64 %, 
záporné ve  26 %, nehodnotilo 10 %) - podrobněji viz příloha  č. 11, graf  č. 33.   

Na další dotaz, v rámci kterého se zjišťovalo, zda občané vědí o tom, že má úřad 
zaveden QMS odpověděla drtivá většina ne (75 %). Totéž pak bylo vyhodnoceno i v 
případě otázky, zda respondenti ví, že úřad monitoruje spokojenost zákazníků (ne v 71 %) 
- podrobněji viz příloha č. 11, graf  č. 34 a graf č. 35.   

8. Systém vytváří vhodné podmínky pro naplňování zásad udržitelného rozvoje a dobré 
správy věcí veřejných tj. otevřenost, zodpovědnost a efektivnost instituce, účast veřejnosti 
v rozhodovacích a dalších procesech.  

Tato problematika byla prověřována dotazem, zda se občané domnívají, že úřad 
dostatečně komunikuje s veřejností o svých plánech a záměrech. Zde více jak polovina 
všech respondentů odpověděla spíše a rozhodně ne (záporné hodnocení v 54 %, kladné ve 
33 %, nehodnotilo 13 %) - podrobněji viz příloha č. 12, graf č. 36. Naopak na otázku, zda 
je způsob, kterým úřad v posledních pěti letech informuje občany o své práci dostatečný, 
odpovědělo více občanů spíše a rozhodně ano (kladné hodnocení ve 48 %, záporné ve     
41 %, nehodnotilo 11 %) - podrobněji viz příloha č. 12, graf č. 37. Na otázku, zda občané 
ví, jak se zapojit do rozhodovacích procesů ve městě však většina dotázaných odpověděla 
ne (67 %) - podrobněji viz příloha č. 12, graf č. 38. 

V poslední otevřené otázce byly respondenti vyzváni, aby vyjádřili co by se dle 
jejich názoru mohlo na práci úřadu změnit. Tuto možnost využilo cca 27 % respondentů 
(58 osob). Nejvíce z nich chtělo zlepšit chování a přístup úředníků (12 osob), zjednodušit 
administrativu (9 osob), zkrátit dobu vyřízení žádostí (6 osob), zlepšit komunikaci 
s občany (4 osoby) a prodloužit pracovní dobu úřadu (3 osoby). Další podněty pak 
vybízely k zajištění většího kulturního vyžití pro děti, k řešení problematiky potulných 
koček, ke zvýšení počtu veřejných záchodků či k instalaci bankomatů a automatů na 
nápoje v budovách úřadu.  
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Co se týče četnosti vyřizování potřebných záležitostí na úřadě, nejvíce respondentů 
tyto vyřizuje 1x za měsíc a méně (77 %) a téměř ta samá četnost (76 %) byla zaznamenána 
i u využívání dalších služeb úřadu - podrobněji viz příloha č. 13, graf č. 39 a graf č. 40.  

Statistické údaje o respondentech z řad zákazníků jsou shrnuty v příloze č. 14.  

4. 2  Vyhodnocení možných přínosů zavádění QMS   
Po získání potřebných údajů, kterými byly především odpovědi respondentů, ale i 

studium některých dokumentů dle kterých úřad pracuje, je možno vyhodnotit stanovené 
hypotézy přínosů QMS resp. jejich aplikaci a využívání na Městském úřadě v Lounech 
následovně:  

1. Systém je přijímán vrcholovým vedením jako klíčový nástroj pro řízení kvality a 
přestavuje účinný nástroj pro podporu a realizaci strategického řízení organizace. 

  Vzhledem k výsledkům hodnocení dotazníkového šetření je zřejmé, že  politice a 
cílům kvality je v organizaci určitým způsobem porozuměno a střední management úřadu 
je taktéž určitým způsobem schopen vnímat QMS jako nástroj strategického řízení 
organizace. Je tedy možno konstatovat, že vrcholové vedení obce se snaží využívat systém 
jako důležitý nástroj pro řízení kvality v organizaci a informovat zaměstnance o politice a 
cílech kvality. Ovšem jen úplným pochopením politiky a cílů kvality v organizaci je možné 
vytvořit základní předpoklad pro jejich plnění. Stanovenou hypotézu praktického 
využívání QMS lze tedy přijmout, ovšem s doporučením na zlepšení stávajícího stavu.  

2. Systém přispívá k účelnému organizační uspořádání, vhodné optimalizaci pracovních 
míst a k zajištění stabilizace zaměstnanců. 

S tím, že systém přispívá k účelnému organizačnímu uspořádání souhlasila většina 
všech zaměstnanců. Ještě před tím, než došlo ke konečnému přijetí této části hypotézy, 
byla správnost náhledu zaměstnanců na tuto problematiku prověřována studiem 
dostupných dokumentů, které se k ní vztahovaly. Z nich bylo zjištěno, že popsání procesů 
v rámci zavedení QMS natolik zpřehlednilo výkon jednotlivých činností, že opravdu došlo 
k návrhu určitých změn v organizačním uspořádání úřadu, jenž vedly k optimalizaci 
pracovních míst. Správnost navržených změn byla před jejich realizací do praxe podpořena 
i následně zpracovaným personálním auditem. Stanovenou hypotézu tohoto přínosu QMS 
pro organizaci je tedy možno přijmout. Ovšem zajištění stabilizace zaměstnanců 
zavedením QMS lze, na základě vyhodnocení vyjádření všech zaměstnanců, potvrdit jen 
částečně a to pouze u vedoucích.      

3. Systém napomáhá k zajištění důsledné finanční kontroly.  

S ohledem na to, že byl identický dotaz kladně hodnocen pouze nepatrně větší částí 
vedoucích a řadových zaměstnanců a naopak spíše záporně všemi auditory, bylo 
přistoupeno ke studiu všech dokumentů úřadu, které finanční kontrolu různých oblastí jeho 
činností řeší. Bylo zjištěno, že systém finanční kontroly je zde nastaven, hlavně s ohledem 
na patřičná ustanovení dříve zmiňovaného zákona o obcích, dále pak  zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákona č. 420/2004 
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí či zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů aj., poměrně 
propracovaným způsobem. Tento sice byl do dokumentů QMS v základních rysech převzat 
resp. je na ně odkazováno, ale nebyl měněn. Navíc provádění finanční kontroly není ani 
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předmětem interního auditu v rámci QMS. Zřejmě proto, že interní auditoři nejsou pro 
náročné finanční kontroly patřičně vzděláni. Z těchto důvodu je stanovená hypotéza 
zamítnuta a je možno stanovit, že zavedením QMS nedošlo k zajištění důslednější finanční 
kontroly.  

4. Systém podporuje boj proti korupci. 

Studiem všech dokumentů úřadu týkajících se zadávání veřejných zakázek, které je 
vnímáno jako nejvíce korupční prostředí, bylo zjištěno, že úřad byl ještě před zavedením 
QMS povinen postupovat dle zákonů a interních předpisů, které stanovovaly obecné 
postupy při této činnosti. Zavedením QMS, konkrétně pak směrnice o nakupování, však 
došlo k detailnímu sjednocení úkonů a postupů všech zadavatelů na úřadě a je možno se 
domnívat, že toto přispělo k většímu zprůhlednění zadávání zakázek. S ohledem na 
uvedené zjištění i s přihlédnutím k nadpolovičnímu souhlasu všech zaměstnanců s daným 
výrokem je možno praktický přínos stanovené hypotézy přijmout.      

5. Systém posiluje a zefektivňuje probíhající procesy a vhodně zajišťuje jejich návaznosti 
na ostatní procesy.  

Popsání procesů v rámci zavedení QMS vnímá větší část všech jako něco, co jejich 
práci neulehčuje a nezefektivňuje. Studiem dokumentů bylo zjištěno, že popsání procesů v 
rámci zavedení QMS v podstatě popisuje činnosti uvedené v pracovních náplních 
jednotlivých zaměstnanců. Ty jsou ale přehledně doplněny o vstupy, výstupy, vlastníky 
procesů, záznamy, které se z procesů pořizují, seznam právních předpisů dle kterých se 
činnosti řídí a také je zde řešena interní spolupráce při jejich zajišťování. Avšak s ohledem 
na vyhodnocený přístup zaměstnanců k dané problematice nezbývá, než se domnívat, že s 
tímto materiálem větší část všech nepracuje a své činnosti provádí dříve zavedeným, 
rutinním způsobem. Z výrazně kladného hodnocení kooperace při činnostech nutných pro 
zajištění procesu lze pak  jen vyvodit, že i toto probíhá obdobným způsobem. Praktické 
využívání stanovené hypotézy přínosu QMS bylo tedy zamítnuto, nicméně náprava této 
situace bude navržena v další části práce. 

6. Systém je dostatečně využíván a setkává se s podporou lidí.  

Předchozí zamítnutou hypotézu praktického využívání přínosu QMS jen posiluje 
negativní vyjádření všech k dalším dotazům, které se týkaly vlivu zavedeného QMS na 
zajišťování jejich práce, potřeby využívat resp. nahlížet do dokumentace QMS, dále pak 
možné změny v nastaveném systému a regulace administrativní zátěže zavedením QMS, 
kterou také zamítla výrazná většina občanů, jenž mohly z určitých zkušeností toto hodnotit. 

Naopak větší část vedoucích a řadových zaměstnanců, vyjma auditorů, se shoduje 
na tom, že dokumentaci QMS je možno použít pro doložení správnosti provedené práce, 
dále na tom, že nastavený systém napomohl k ujasnění kompetencí i na tom, že výsledky 
monitorování jsou používány pro zlepšování kvality práce. Navíc je možno z kladných 
odpovědí, týkajících se zájmu o napomáhání při formulaci cílů kvality, dedukovat určitý 
stupeň kreativity zaměstnanců ve vazbě na zvolený systém řízení. Převážná většina všech 
pak i přijímá více či méně kladně provádění interních auditů, jako účelný důkaz o 
udržování QMS a potvrzuje průběžnou práci s doklady, které jsou předmětem kontroly 
auditu.  
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S ohledem na takto rozporuplná hodnocení respondentů není možné danou 
hypotézu ani přijmout, ani zamítnout a je možné jen vyjádřit, že systém je využíván a 
setkává se podporou lidí jen částečně.    

7.  Systém zkvalitňuje vnitřní řízení organizace směrem k občanovi. 

K této problematice byl položen realizátorům QMS dotaz, zda se domnívají, že 
zavedení systému přiblížilo občany k práci úřadu. Dotaz byl výraznou většinou všech 
zaměstnanců hodnocen negativně, s čímž se ale neshoduje hodnocení občanů. Většina 
respondentů z jejich řad, která k hodnocení přistoupila, se shoduje na tom, že se za období 
zavedení systému zlepšila dostupnost úřadem poskytovaných informací, přístup úřadu 
k občanům i kvalita jeho práce.  

Dotaz o vhodnosti způsobu zjišťování spokojenosti občanů rovněž negativně 
hodnotilo více všech zaměstnanců a také výrazná část občanů vůbec neví o tom, že 
k hodnocení spokojenosti dochází. Stejně tak ani neví o tom, že úřad má QMS zaveden. 
V rámci hodnocení zkrácení doby vyřízení agendy, tvrdí ale jen o 1 % méně občanů         
(1 osoba), že k tomuto nedošlo.  

Posouzením všech těchto hodnocení, především pak hodnocení zákazníků úřadu, je 
možné konstatovat, že zavedením QMS se určitým způsobem zkvalitnilo vnitřní řízení 
organizace směrem k občanovi, nicméně jedna z hlavních výhod, kterou tajemnice úřadu 
v rámci hodnocení přínosů zavedeného QMS uvádí - zavedení hodnocení zákazníků - až 
tak zcela využívána není. 

8. Systém vytváří vhodné podmínky pro naplňování zásad udržitelného rozvoje a dobré 
správy věcí veřejných tj. otevřenost, zodpovědnost a efektivnost instituce, účast veřejnosti 
v rozhodovacích a dalších procesech.  

Dle vyhodnocených odpovědí nepatrně více občanů sice hodnotí způsob, jakým 
jsou informováni o práci úřadu jako dostatečný, ale jinak se převážná většina z nich 
nedomnívá, že by úřad veřejnost dostatečně informoval o svých plánech a záměrech a ani 
neví jakým způsobem se zapojit do rozhodovacích procesů ve městě. Na tomto základě je 
možno stanovit, že zavedeným systémem téměř nejsou vytvářeny podmínky vhodné pro 
naplňování zásad udržitelného rozvoje.       

4.3  Posouzení efektivnosti zavádění QMS   
Cizím slovem efektivita či efektivnost vyjadřujeme praktickou účinnost nějaké 

(jakékoliv smysluplné) lidské činnosti, nejčastěji lidské práce. Jinými slovy se jedná o 
souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i vícera různých vzájemně 
působících efektů. Efektivita pak obvykle bývá hlavním kritériem při posuzování 
úspěšnosti činnosti [16].  

Měření efektivnosti obecně předpokládá: 

- stanovení, vyčíslení vstupů - nákladů 

- stanovení, vyčíslení výstupů  

- vzájemné porovnání obou hodnot - poměr vstupů k výstupům 

Pro stanovení vstupů pro měření efektivnosti zavedeného QMS na Městském úřadě 
v Lounech je možno využít souhrn všech finančních výdajů, které se za dobu existence 
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QMS na úřadě k tomuto systému vztahují (posuzováno za období let 2005 - 2009). Sem 
patří především finanční výdaje za provádění činností a úkonů ve vazbě na QMS. Mezi 
další výdaje by mohly spadat finanční prostředky vložené do zajištění nebo posílení 
kapacit potřebných materiálních a informačních zdrojů, které mohly být nutné pro 
implementaci či pro udržení provozuschopnosti systému. Dle sdělení tajemnice úřadu však 
nejsou takovéto výdaje registrovány, neboť stávající stav potřebných zdrojů byl pro 
realizaci QMS dostačující a totéž pak, dle jejích slov, platí i pro udržení aktivity systému. 
Přehled finančních výdajů úřadu, vztahujících se k QMS, je uveden v tabulce č. 4.    

Tab. č. 4 Finanční výdaje úřadu vztahující se k QMS za období let 2005 - 2009  

Činnost Rok  
Finanční výdaj  

[Kč] 
Poradenská činnost při zavádění QMS 2005 410 550  
Certifikační audit 2005 93 289  
Certifikační audit - překlad certifikátu do anglického jazyka 2005 1 190  
Odměna za aktivity, vztahující se k implementaci QMS - 
vedoucí odborů, manager kvality   2005 100 000  
Odměna za provedení interních auditů - interní auditoři 2005 39 000  
Dozorový audit 2006 35 177  
Odměna za provedení interních auditů - interní auditoři 2006 42 000  
Odměna za činnosti spojené s QMS - manager kvality  2006 15 000  
Dozorový audit 2007 35 177  
Odměna za provedení interních auditů - interní auditoři 2007 42 000  
Odměna za činnosti spojené s QMS - manager kvality  2007 15 000  
Recertifikační audit  2008 63 070  
Odměna za provedení interních auditů - interní auditoři 2008 42 000  
Odměna za činnosti spojené s QMS - manager kvality  2008 15 000  
Dozorový audit 2009 35 177  
Odměna za provedení interních auditů - interní auditoři 2009 42 000  
Odměna za činnosti spojené s QMS - manager kvality  2009 15 000  
Celkem    1 040 630  

Vyčíslení výstupů pro měření efektivnosti v organizaci bez konkurenčního základu, 
jejíž činností je poskytování veřejných služeb a tudíž zde neexistuje ani fyzický produkt, je 
velice obtížné. Je zde spíše možné stanovit mimoekonomické výstupy, jimiž je míra 
ocenění méně hmatatelných aspektů organizace ze strany zákazníků. Tímto může být 
splnění jejich potřeb a očekávání, rychlost poskytovaných služeb, správnost poskytnuté 
rady, přístup zaměstnanců aj. Následné vzájemné porovnání obou hodnot resp. souměření 
vynaložených vstupů a výstupů je však za těchto podmínek nekvantifikovatelné a pro 
praktické měření ekonomické efektivity těžko použitelné.  

Pro posouzení efektivnosti proto bylo v tomto případě přistoupeno k hodnocení 
úspěšnosti, kterého bylo dosaženo ve vztahu k definovanému cíli. Ze zjištěných informací, 
kterými je především výstup z dotazníkového šetření vedeného se zákazníky úřadu, je 
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možno stanovit, že úřadem stanovené cíle nebyly zavedením QMS až tak zcela naplněny. 
Nicméně v porovnání s předešlým stavem (tedy s obdobím před zavedením systému) 
došlo, dle hodnocení zákazníků úřadu, ke zlepšení některých postojů úřadu, což je určitě 
vítáno. Dále je při tomto posuzování třeba vzít v úvahu i to, že zavedením systému došlo 
k využívání základního principu systému, kterým je zavedení monitorování procesů a 
využívání jejich výsledků pro zlepšování činností. V případě úřadu bylo  prioritně zvoleno 
monitorování času, za který dojde k vyřízení správního řízení vedeného v rámci výkonu 
státní správy. Tento parametr je čtvrtletně sledován a vyhodnocován, přičemž výsledky 
vyhodnocení jsou používány pro zlepšování kvality práce. Dle stanoviska zákazníků 
získaného z dotazníkového šetření, kde je téměř polovinou hodnotících respondentů 
potvrzeno zkrácení doby vyřízení agendy, je pak možno vyhodnotit, že tento postup je 
relativně úspěšný. 

Porovnáme-li dále průměrné roční výdaje vztahující se k QMS za dobu jeho 
existence, jenž činí cca 202 tisíc Kč s průměrnou roční výší rozpočtu města za posledních 
pět let, která představuje částku cca 382 126 tisíc Kč, podílí se roční výdaje na QMS na 
celkových ročních výdajích města 0,05 %, což se může v tomto vzájemném vztahu jistým 
způsobem jevit jako poměrně zanedbatelný výdaj.  

Zrekapitulujeme-li pak veškeré zde uvedené údaje, je možno konstatovat, že 
zavedení QMS na Městském úřadě v Lounech se může v jisté míře jevit efektivním.      

4.4  Návrhy a doporučení pro zlepšení stávajícího stavu  
Zavedením QMS na Městském úřadě v Lounech tedy, dle výše uvedených závěrů, 

nedošlo až tak zcela k naplnění stanovených cílů. Vrcholové vedení úřadu se sice snaží 
systém využívat jako důležitý nástroj pro řízení kvality v organizaci, avšak z 
rozporuplného přístupu zaměstnanců k tomuto systému je možno odvodit určitý stupeň 
jeho nepochopení. Zvláště u interních auditorů, kteří sice byly  v rámci procesu dotazování 
nejméně procentuelně zastoupeni, ale přesto byla zaznamenána jejich téměř 60 % účast, je 
negativní postoj k některým základním principům systému zcela markantní. Dále jsou 
proto v této práci naznačena možná řešení pro zlepšení stávajícího stavu.  

Především by se mělo jednat o snahu o dosažení větší efektivnosti systému. 
Studiem dokumentů bylo např. zjištěno, že cena za provádění externích auditů není 
soutěžena, nýbrž je od zavedeného auditora přijímána aniž by o ní bylo dále jednáno, což 
zavádí k názoru,  že management úřadu nemá v tomto případě přílišnou motivaci efektivně 
řídit oblast nákladů. Je proto nutné chovat se i v tomto případě tržně. Vhodné je stanovit 
pevná kritéria (požadavky) poptávky, s touto pak oslovit více firem a výběr provést z 
nabídek, které stanoveným požadavkům vyhoví, dle nejnižší nabídkové ceny.    

Odměna pro managera jakosti (představitel managementu) je zřejmě na místě, 
ovšem za předpokladu, že bude plnit povinnosti vyplývající z normy ISO 9001, kap. 5.5.2, 
písm. c), mezi které mj. patří i podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka 
v rámci celé organizace [7]. Je-li vyhlášenou politikou kvality vrcholovým vedením úřadu 
požadována maximalizace spokojenosti zákazníka, je skutečnost, že jí někteří zaměstnanci 
nerozumí či o ní neví nebo ji nepotřebují ke své práci přinejmenším zarážející. K tomuto 
by měla patřit i snaha o zajištění pochopení základních principů QMS u všech 
zaměstnanců. Jako příhodné by se mohlo jevit např. i pořádání pravidelných seminářů se 
všemi realizátory QMS, jejichž cílem by bylo zrevidovat současně nastavený systém tak, 
aby byl pro práci zaměstnanců žádoucí a přitom vyhovoval principům normy ISO 9001. 
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 Dalším z možných kroků by zde mohla být i integrace všech interních předpisů 
organizace do dokumentace QMS tak, aby vznikl jednotný a přehledný vnitřně 
organizovaný soubor informací, údajů a dat o požadovaných činnostech. Vezmeme-li 
v úvahu, že bylo zjištěno, že úřad má, jen co se týče vnitřní komunikace pro řízení činností 
v současnosti v platnosti celkem 39 pravidel, 25 obecně závazných vyhlášek, 3 opatření 
obecné povahy a další řadu vnitřních usměrnění a pokynů, mohla by se takováto databáze 
stát pro všechny naopak vyhledávaným nástrojem při zajišťování procesů.  

Pro zlepšení výstupů ze systému, je pak zásadně nutné zdokonalit režim zjišťování 
spokojenosti zákazníků. Bez soustavné podpory rozvoje principu zpětné vazby totiž 
nemohou žádné systémy managementu kvality efektivně působit jak uvnitř organizace, tak 
ani v jejich okolí [4].  

V současnosti má úřad zpracován dotazník hodnocení spokojenosti zákazníka, který 
je vhodně řešen ve formě tzv. Likertova resp. numerického formátu, což představuje 
způsob hodnocení jednotlivých znaků spokojenosti pomocí známkování v odstupňované 
hodnotící škále. Sběr dat je pak zde obstaráván metodou „pro forma“, v rámci které mají 
zákazníci možnost reagovat na dotazníky po poskytnutí služby s tím, že dotazníky jsou 
umístěny na přepážkách v jednotlivých kancelářích úřadu či na jiných místech v místnosti, 
není-li kancelář přepážkou vybavena. S ohledem na to, že možnost zjišťování spokojenosti 
zákazníka patří mezi jednu z hlavních výhod, kterou vedení úřadu v systému shledává, ale 
občané o ní převážně nejsou informováni, je nutné rozšířit možnosti sběru těchto dat. 
Příhodné by bylo využít pro tento účel informační cesty, které jsou již nastaveny a naopak 
hodnoceny zákazníky výrazně kladně.  

S výsledky monitorování spokojenosti zákazníků by pak měli být seznamováni 
všichni zaměstnanci organizace, neboť poznání a předávání těchto požadavků v rámci 
organizace působí jako velmi účinný motivační faktor zvyšování výkonnosti zaměstnanců 
[4]. 

Z provedeného dotazníkového šetření vedeného se zákazníky úřadu, ve kterém 
občané města v téměř 27 % odpovědí vyjadřovali různé návrhy na změny v práci úřadu, lze 
dovodit, že vhodně položenými dotazy bude možné zjistit jejich potřeby a očekávání a se 
získanými informacemi dále pracovat. Přiřadíme-li k tomu i kreativitu, kterou zaměstnanci 
úřadu při dotazování určitým způsobem vůči systému projevili, může být možná, při jejich 
liberálním řízení, dosaženo velmi žádoucích výstupů.  

Bude-li se úřad ubírat tímto směrem, bylo by pak vhodné, po nastavení příhodných 
změn zopakovat dotazníková šetření a dle jejich výsledků vyvodit další závěry v rámci 
postojů k přínosům a efektivitě QMS.   
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5  Závěr  
Cílem této práce bylo posouzení přínosu a efektivnosti zavádění systému řízení 

kvality na Městském úřadě v Lounech, snaha o objevení silných a slabých stránek 
nastaveného systému i o nalezení odpovědí na otázky týkající se postojů vrcholového 
vedení a zaměstnanců úřadu k tomuto systému. 

K tomu, aby mohly být tyto cíle objasněny byly nejprve, na základě poznatků z 
odborných pramenů a rozhovoru s představitelem vedení pro systém kvality na úřadě, 
definovány hypotézy přínosů a výhod systému a následně byly, za účelem zjištění jejich 
reálného naplňování a využívání v praxi, v této věci dotazováni zaměstnanci a zákazníci 
úřadu. Z vyhodnocení odpovědí zaměstnanců úřadu a studia prováděcích dokumentů úřadu 
pak lze stanovit, že mezi zásadní přínosy a tedy i silné stránky systému zde patří to, že díky 
popsání činností (procesů), bylo možno docílit účelnějšího organizačního uspořádání, 
vyjasnění kompetencí a správnosti postupů při provádění činností, dále se podařilo 
nepatrně zprůhlednit zadávání veřejných zakázek a hlavně využívat výsledky monitorování 
činností pro zlepšování kvality práce. Dle hodnocení zákazníků úřadu bylo zaznamenáno 
zlepšení přístupu a práce úřadu i dostupnosti poskytovaných informací.   

Nepodařilo se ale naplnit předpoklady úřadu, které se týkaly toho, že zavedení 
QMS zajistí provádění důslednější finanční kontroly, zefektivní a prováže procesy, podpoří 
stabilizaci všech zaměstnanců a vytvoří vhodné podmínky pro naplňování zásad 
udržitelného rozvoje. Občané města mají i nadále pocit, že je úřad dostatečně neinformuje 
o svých plánech a záměrech a většinou neví, jak se zapojit do rozhodovacích procesů obce. 
Výrazný nedostatek a tedy nejslabší stránka v reálném využívání výhod systému byl 
shledán v tom, že zde není dostatečně podporováno systematické monitorování a 
vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků formou zjišťování jejich spokojenosti, což 
vedení úřadu označilo jako jednu z významných výhod systému řízení kvality.  

Celkově zde tedy konstatovat, že i přesto, že se vedení úřadu snaží využívat 
systému pro strategické i operativní řízení úřadu, zaměstnanci jej ve více případech 
vnímají spíše jako pseudorealitu, která je zatěžuje a není jimi využívána, protože nemá na 
jejich práci vliv. 

 Přijmeme-li fakt, že místní samospráva hraje důležitou roli v rozvíjení a udržení 
důvěry občanů v jejich správu a úřady, zvláště tím, že by měla být schopná vytvořit 
udržitelnost místních komunit, v nichž kvalitní, cenově příznivé a konzistentní veřejné 
služby pomáhají prosadit udržitelnou ekonomickou prosperitu a sociální spravedlnost na 
místní úrovni, je třeba v případě Městského úřadu v Lounech přistoupit k nastolení nového 
přístupu k řízení kvality svých služeb. Ten by neměl být až tak zcela založen na důvěře ve 
vydaný certifikát, ale spíše na důsledném využívání všech principů normy ve prospěch, pro 
tento účel vyškolené organizace a taktéž i na tom, že požadavky zákazníků, které budou 
známé, budou přijímány jako výzva k dalšímu zlepšování a rozvoji.  

Jedině tak může být naplněno úřadem deklarované motto:   

 Naše přání - spokojený občan 

 Spokojený občan - naše vizitka 

 Spokojený občan - jediný náš cíl 

 Přání občana je naší motivací 
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