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Příloha č. 1: KONKRETIZACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK VEŘEJNÉ 

SPRÁVY Z HLEDISKA INSTITUCIONÁLNÍHO A FUNKČNÍHO 

 

Pohled na veřejnou správu z institucionálního a funkčního hlediska udává D. Halásek: 

 „souhrn záměrných činností, úkolů zabezpečovaných na jednotlivých vládních úrovních 
ve veřejném zájmu, a to na úrovni státu a územní samosprávy, tzn. spravování, služba, 
dozor, organizování apod. (jde o funkční pojetí). To znamená takových úkolů, za které 
odpovídá stát a ostatní subjekty veřejné správy, zejména však zajišťování veřejných služeb, 
zn. čistých i smíšených veřejných statků. Při zajišťování veřejných statků může veřejná 
správa využít i soukromý sektor, jestliže je tento způsob efektivnější, 

 souhrn institucí, které tuto činnost vykonávají přímo, či zprostředkovaně (jde o organizační 
pojetí). Podíváme-li se na postavení veřejné správy v dělbě moci, zahrnuje výkon veřejné 
moci, i když souvisí i se zákonodárnou a soudní mocí“, (Halásek, 2007, s. 55). 

 
Funkce a činnosti veřejné správy 

Halásek mezi funkce veřejné správy řadí zejména funkci: 

 normativní - má nezastupitelnou roli při tvorbě právních norem; 

 ochrannou - stát zde má povinnost zajistit vnitřní a vnější bezpečnost  
a pořádek; 

 ekonomicko-regulační - jedná se o pečovatelskou funkci veřejné správy, bývá dále 
specifikována (funkce plánovací, fiskální, monetární apod.); 

 hospodářsko-organizátorskou - její význam je ve veřejném a občanském sektoru, včetně 
financování různých nestátních subjektů. Jedná se o společensko-hospodářský 
mechanismus, jenţ funguje za účelem tvorby, rozdělování a pouţití bohatství (Halásek, 
2007, s. 56). 

 
Veřejná správa je v České republice vykonávána následujícími subjekty: 

 státem - a to prostřednictvím státních institucí, které vykonávají veřejnou správu přímo, 
ostatní pouze odvozeně; 

 územní samosprávou - tu vykonávají občané buď přímo sami, nebo nepřímo 
prostřednictvím volených orgánů; 

 a jinými subjekty - například zájmovou správou, to jsou profesní komory (např. Komora 
daňových poradců, Advokátní komora, veřejné vysoké školy, nadace apod.), (Halásek, 2007, 
s. 57). 

 
Tyto subjekty veřejné správy pak vykonávají různé činnosti ve veřejné správě. Činnost veřejné 
správy představuje úkoly, jejţ má veřejná správa plnit, formy, ve kterých je veřejná správa 
vykonávána, pravidla jednání, jimiţ je vázána při svém rozhodování, kontrolní činnosti, hospodaření 
s majetkem a financování. Dle D. Hendrycha „jde o činnost, která se řídí určitými pevně stanovenými 
pravidly. Tato pravidla, nikoli výlučně právní povahy, vyznačují veřejnou správu jako činnost 
organizovanou a stabilizující, která se přičítá organizačním jednotkám označovaným jako nositelé 
(subjekty) nebo vykonavatelé veřejné správy stanovením jejich působnosti“ (Hendrych, 2007, s. 59).  
 
Činnost veřejné správy je kontrolována, a to zejména volenými orgány na příslušné úrovni,  
např. parlamentem, vládou, specielně zřizovanými kontrolními orgány, ale i občany (např. formou petic 
a stíţností, účastí občanů v kontrolních orgánech na úrovni územní samosprávy apod.). Rozsah 
moţné kontroly vymezují zákony a navazující předpisy (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 
 
Mezi důleţité činnosti orgánů veřejné správy patří především zajišťování různých druhů veřejných 
sluţeb, tzn. čistých i smíšených veřejných statků. Jedná se zejména o veřejné statky ve školství, 
zdravotnictví, v sociální péči apod., a to jak na národní, regionální, tak i na lokální úrovni.  
Pro zabezpečení veřejných statků zřizuje veřejná správa celou řadu veřejnoprávních neziskových 
organizací (v České republice nejčastěji ve formě organizačních sloţek a příspěvkových organizací), 
které pak příslušné orgány veřejné správy řídí. Pro zajištění veřejných statků můţe však  
za určitých okolností vyuţít i soukromý sektor, a to například formou zadávání veřejných zakázek, 
jestliţe je tento způsob efektivnější (Peková, Pilný, Jetmar, 2008).  
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Organizace veřejné správy 

Jak vyplývá z textu výše zejména pak Obr. 2. 1, struktura veřejné správy je tvořena státní správou 
a samosprávou. Státní správa je dále členěna na státní správu ústřední a územní, přičemţ obě 
mohou být vykonávaný buď přímo, nebo nepřímo. Co se týče samosprávy, tu dělíme na samosprávu 
územní a zájmovou. Konkrétní deskripce organizace veřejné správy je uvedena dále. 
 
 
STÁTNÍ SPRÁVA 

Subjektem státní správy je stát představovaný organizačními složkami státu (státními orgány)  
a správními úřady. Pro státní správu jsou typické vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Státní správou 
se rozumí jeden ze základních druhů činnosti státu plnící funkce na základě a v mezích právních 
předpisů. Státní správa můţe být vykonávána orgány přímo či nepřímo. Přímo ji vykonávají 
ústřední orgány

1
, zejména jednotlivá ministerstva a jiné úřady, jako jsou např. Český statistický úřad 

nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe. Nepřímo pak na základě zákonné delegace jiné 
subjekty neţ stát, a to (např. kraje, obce, autorizované zkušebny) svými orgány jako přenesenou  
nebo propůjčenou působnost. Z hlediska územní (místní) působnosti se státní správa člení  
na tzv. všeobecnou a specializovanou. Místní správu s všeobecnou působností dnes představují 
obce a kraje, jako územní samosprávné korporace. Územní specializovanou státní správu 
zabezpečují specializované správní úřady s územní působností. Jsou řízeny ministerstvy a jinými 
ústředními orgány státní správy (Horzinková, Novotný, 2008). 
 

 

SAMOSPRÁVA 

Pod pojmem samospráva se rozumí forma veřejné správy spočívající ve správě územně či jinak 
organizovaného společenství lidí, které si své záleţitosti řeší samostatně a činí rozhodnutí přímo  
nebo prostřednictvím volených orgánů. Základní členění samosprávy: 

 zájmová - souvisí s výkonem nějakého povolání, jedná se např. o komory; 

 územní - pro členství a činnost je určující vymezené území, zde patří obce  
a kraje, (Hendrych, 2003). 

 
Zájmová samospráva dnes zaujímá ve veřejné správě velmi důleţité místo. V této oblasti se vyuţívá 
jak pojem zájmová samospráva, tak pojem profesní samospráva, přičemţ samospráva profesní je 
vnímána pouze jako samospráva profesních komor a zájmová samospráva pak jako širší pojem 
zahrnující i například vysokoškolskou samosprávu. Zájmová samospráva rozlišuje povinné  
a nepovinné členství v těchto komorách. Členství je povinné pro výkon určitých činností. Zde spadá 
členství v např. České advokátní komoře, České lékařské komoře, České stomatologické komoře aj. 
Pro výkon těchto činností je členství ve výše zmíněných komorách povinné, bez něhoţ by totiţ nebylo 
moţné činnost legálně vykonávat (Horzinková, Novotný, 2008). Profesní komorou s nepovinným 
členstvím se rozumí Agrární komora ČR, Hospodářská komora ČR a Potravinářská komora. 
 
Územní samosprávu v podmínkách České republiky představují obce 

2
 a kraje 

3
. Obě tyto 

veřejnoprávní korporace vykonávají jak samostatnou působnost, tak přenesenou působnost (nepřímá 
státní správa). Územní samospráva bude podrobněji rozebrána v následující kapitole. 

                                            
1
 Ústřední orgány vykonávající státní správu přímo jsou uvedeny v zákoně č. 219/2002 Sb. ze dne  

26. dubna 2002, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění 
se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení). (Dále zákon o obcích). 

3
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení).  
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Příloha č. 2: CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH DRUHŮ MANAGEMENTU 

 

Strategický management 

Aţ do 80. let 20. století byl většinou spojován se strategickým rozhodováním a plánováním, avšak 
v posledních desetiletích se pojetí strategického managementu rozšiřuje a to nejen na formulování 
rozhodnutí, jejich implementaci a evaluaci

4
 průřezových rozhodnutí v situaci, kdy veřejná správa  

a organizace ve veřejném sektoru musí respektovat politické prostředí, vliv nepřímé volby,  
ale i na vyuţití interaktivních

5
 manaţerských metod s dalšími dále uvedenými druhy managementu 

(Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 
 
Strategický management (někdy se vyuţívá také spojení „strategické řízení“) se zabývá především 
integrací, marketingem, financemi a účetnictvím, dále pak produkcí a výrobními operacemi, 
informačními systémy, a to z pohledu, jak garantují úspěch organizace (Wright, Nemec, 2003).  
 
Manaţeři ve veřejné správě musí mj. rozvíjet strategický management pro jejich pracovní činnost. 
Musí být schopni vidět nejen krátkodobé cíle, ale i dlouhodobý záměr organizace. Proto musí být vize 
organizace formalizována ve strategickém plánovacím procesu. Časový horizont se prodlouţil na tři, 
někdy i deset let. A na tuto dobu je třeba odhadnout poţadavky kladené na organizaci (Wright, 
Nemec, 2003). 
 
Strategický management se svou podstatou liší od dalších úrovní managementu, zejména pak  
od operačního managementu. Rozdíl mezi strategickým a operačním managementem je nastíněn 
v následující Tab. 1. Strategický management se zabývá nejenom základními otázkami fungování 
např. místní samosprávy, jeho cílem je také zabezpečit implementaci strategických rozhodnutí. Toto 
vyţaduje znalost poznatků mnoha vědních disciplín a také praktické zkušenosti a orientaci 
v sociálních, politických a ekonomických otázkách (Wright, Nemec, 2003).  

 
Tab. 1: Strategický versus operační management 

 

Kategorie Strategický management Operační management 

Druhy 
problémů 

 Stav nejistoty 

 Komplexní 

 Nerutinní/Proaktivní 

 Rutinní/Reagující 

Záběr 

 Celá organizace 

 Fundamentální 

 Budoucí operace a výsledky 

 Specifická úroveň organizace 

 Současné operace a výsledky 

Vedení  Vizionářské  Operativní 

Dynamika 

 Zásadní změny 

 Změny dané prostředím  
nebo očekáváním 

 Malé změny 

 Změny dané stavem zdrojů 

 
Zdroj: WRIGHT, G.; NEMEC, J. Management veřejné správy: Teorie a praxe (2003, s. 82). 

 

Existuje diference mezi strategickým managementem v soukromém a veřejném sektoru, a to zejména 
v oblasti strategického rozhodování. Na úrovni veřejné správy, přesněji na místní úrovni, musí být 
rozhodování v souladu s funkcemi a kompetencemi samosprávy, musí reagovat na unikátní místní 
potřeby a problémy, dále je pak důleţité, aby respektoval místní, lidské materiální a finanční zdroje 
(Wright, Nemec, 2003).  
 

                                            
4
 Evaluace = hodnocení. 

5
 Interaktivní= umoţňující vzájemnou komunikaci. 
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Základem strategického rozhodování na municipální úrovni jsou strategické plány obcí. Strategický 
plán jako nástroj strategického řízení by měl svojí strukturou, obsahem a způsobem realizace přispívat 
k úspěšnosti řízení obce. Strategický plán rozvoje obce je koncipován jako komplexní ekonomický 
plán rozvoje obce zahrnující směry a úkoly rozvoje finanční povahy, financované z předpokládaných 
dostupných finančních zdrojů, jakoţ i úkoly nefinanční povahy, jako jsou organizační úkoly, politická 
podpora, politiky, nástroje a rovněţ doporučení pro vyšší orgány k podpoře obce.

6
 

 
 
Personální management 

Personální management se v institucích veřejné správy a organizacích veřejného sektoru zabývá 
řízením lidských zdrojů. Předmětem jeho činnosti je zejména: 

 analýza pracovních míst a jejich náplně; 

 analýza funkčního zařazení a specifikace poţadavků na funkční místa; 

 plánování lidských zdrojů, nábor a výběr budoucích zaměstnanců; 

 vzdělávání a kariérní růst zaměstnanců; 

 hodnocení výkonnosti pracovníků v návaznosti na popis pracovního místa, motivace 
k vyššímu výkonu; 

 objektivní odměňování pracovníků; 

 změny pracovního zařazení; 

 boj proti korupci, etika veřejné správy jako veřejné sluţby aj. 
 
Moţnosti a kvalitu personálního managementu ve veřejné správě a organizacích veřejného sektoru 
ovlivňují, resp. i omezují, pracovně právní předpisy, upravující i pracovní podmínky, obecně hygienu 
práce. Předpisy je ovlivněno i odměňování pracovníků ve veřejné správě

7
, např. v České republice 

platovou stupnicí. Personální management je ovlivněn do značné míry také finančními moţnostmi, 
resp. finančními limity jednotlivých institucí a organizací. Dále je zákonem upraveno také vzdělávání 
úředníků

8
 územních samosprávných celků, které řídí a koordinuje Ministerstvo vnitra České republiky 

prostřednictvím Odboru přípravy pracovníků ve veřejné správě (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 
 
 

Finanční management 

Finanční management by se měl soustředit zejména na efektivní vyuţívání dostupných finančních 
zdrojů, zajistit maximální efektivnost při vyuţívání omezených rozpočtových zdrojů, zajistit maximální 
alokační efektivnost výdajů při současném zvyšování výkonnosti veřejné správy a dalších institucí či 
neziskových organizací ve veřejném sektoru. Významnou oblastí finančního managementu je 
dosahování transparentnosti ve financování potřeb, transparentnosti rozpočtu jako nástroje 
financování potřeb. Toto zprůhlednění financování je důleţité i pro zkvalitnění vnější finanční kontroly 
(Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 

                                            
6
 Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů.  

Dostupné z: http://www.partnerstvi-msk.cz/zip/rea_0115h.pdf [Staţeno: 10. 3. 2011]. 

7
 Zákon č. 218/2002 Sb., o sluţbě státních zaměstnanců ve správních úřadech (sluţební zákon) a o odměňování 

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech. (S pozastavenou účinností). 

8
 Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. 

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
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Příloha č. 3: METODY ZVYŠUJÍCÍ KVALITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 
 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

Přístup ke kvalitě prodělal značný vývoj a z pouhé inspekce produktů se nakonec stala nedílná 
součást strategie organizace. Po zvýšení důrazu na kvalitu v soukromém sektoru následoval i veřejný 
sektor. Důraz na kvalitu má kořeny v poválečné industrializaci a rozvoji výroby ve velkém. Původně  
se prověřování a kontrola kvality zaměřovala na výstupy a to především na produkty. Postupem času 
se však pozornost přesunula z výrobního procesu a zaručení kvality během tohoto procesu na totální 
řízení kvality (dále jen „TQM“) s větším důrazem kladeným na uţivatele a vlivy, které na produkty  
a sluţby na tohoto uţivatele vykazovaly. Klíčovým pojmem se tak stala spokojenost zákazníka.

9
 

 
TQM se začal pouţívat uţ v 70. letech minulého století pro systém celopodnikového řízení jakosti 
v japonských firmách.  
 
Od konce 80. let a zejména na začátku 90. let minulého století nabylo TQM ve veřejném sektoru 
značné důleţitosti. Na konci 90. let si pak cestu do veřejného sektoru našlo mnoho modelů a technik 
managementu kvality, např. EFQM, ISO a v neposlední řadě také Společný hodnotící rámec - CAF. 

10
 

 
 
ISO ŘADY 9000 

Na konci 80. let 20. století vznikla myšlenka standardizace vybraných postupů TQM a podnikové 
praxe do podoby tzv. norem ISO řady 9000. Soubor norem ISO řady 9000 byl schválen v roce 1987. 
Tyto normy si kladou za cíl usnadnit zavádění moderního řízení jakosti v organizaci, a formou 
certifikátu, který potvrzuje shodu s poţadavky standardů tak docílit přiměřenou důvěru zákazníka,  
ţe je kvalita na odpovídající úrovni (Hučka a kol., 2004). Doporučení pro systém managementu jakosti 
jsou uvedena v několika normách ISO, přičemţ kaţdá z těchto norem má jinou funkci: 

 ČSN EN ISO 9000:2006 - Systémy managementu jakosti - základy, zásady a slovník 
(obsahují tedy výklad základů a zásad managementu kvality a výklad nejdůleţitějších pojmů 
a zabezpečování kvality), 

 ČSN EN ISO 9001:2001 - Systémy managementu jakosti - poţadavky (tuto normu  
lze povaţovat za stěţejní, zpravidla se podle ní provádí zavádění, udrţování a prověřování 
implementovaného systému jakosti), 

 ČSN EN ISO 9004:2001 - Systémy managementu jakosti - směrnice pro zlepšování 
výkonnosti (účelem je poskytnout doporučení, které můţe organizace zavést nad rámec 
poţadavků uvedených v ISO 9001, tato norma není určena jako nástroj certifikace), 

 Podpůrné normy (patří zde normy ISO řady 10 000). 
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe významné postavení má norma ISO 9001, která uvádí základní 
poţadavky na podobu systému managementu kvality, jejich důsledná implementace v konkrétních 
podmínkách je nutná, má-li být organizace úspěšně certifikována (Veber a kol., 2006). Vedle norem 
ISO řady 9000 se v organizacích uplatňují také normy ISO 14 000, jedná se o systémy 
environmentálního managementu.  
 
 
MODEL EFQM 

Jiný pohled na zvyšování kvality ve veřejné správě je prostřednictvím sebehodnocení. Principem 
modelu EFQM je sebehodnocení organizace, úřadu a výsledek sebehodnocení vyuţít pro porovnání 
s ostatními organizacemi. Sebehodnocení vyuţívá kritéria. Z tohoto modelu pak vychází model CAF 
(Peková, Pilný, Jetmar, 2008). Tento model má tedy 9 hlavních a 32 dílčích kritérií, viz následující  
Obr. 1. Výhodou tohoto modelu je jeho obecný charakter a snadná aplikovatelnost ve všech druzích 
organizací bez ohledu na jejich velikost a charakter nabízených produktů. Zatímco prvních pět kritérií 
(tj. nástroje a prostředky) doporučuje, JAK by mělo být v organizaci postupováno, tzn. jaké přístupy, 
metody a nástroje organizace vyuţívá za účelem maximalizace svých výsledků, výsledková kritéria 
ukazují, CO uţ v organizaci bylo dosaţeno ve všech významných oblastech činnosti (Nenadál, 2001).  

                                            
9
 BOUCKAERT, G.; THIJS, N., 2003, s. 37 - 43. 

10 
KOLEKTIV AUTORŮ, 2004, s. 97. 
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Model excelence EFQM byl představen v roce 1992 Evropskou nadací pro management kvality (dále 
jen „EFQM“). Nadace byla zaloţena v roce 1988 čtrnácti významnými evropskými společnostmi a nyní 
má přes 700 členů z více neţ 50 zemí celého světa. Za účelem posilování a rozšiřování hodnot 
excelence (výjimečnosti) vyvinula model excelence EFQM. Nadace řídí také proces udílení Evropské 
ceny kvality a dohlíţí na něj. 

11
 

 
Obr. 1: Model EFQM 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: NENADÁL, J. Měření v systému managementu jakosti (2001, s. 39).

                                            
11

 PŮČEK, M.; OCHRANA, F. a kol., 2009, s. 104. 
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Příloha č. 4: PRACOVNÍ SKUPINY BI 2005 V ROCE 2008 

Obr. 2: Pracovní skupiny Benchmarkingové Iniciativy 2005 Vzdělávacího centra pro veřejnou správu České republiky v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.  
Dostupné z: http://www.benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=projekty&hl_sloupec=pripojeni&detail=iniciativa&PHPSESSID=cc46e0f972da76c41d0058a950844d6d
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Příloha č. 5: REGISTROVANÍ UŢIVATELÉ MODELU CAF V JEDNOTLIVÝCH 
ZEMÍCH 

 

Tab. 2: Registrovaní uţivatelé modelu Common Assessment Framework v jednotlivých zemích  

Pořadí Země 
Počet 

registrovaných 
uţivatelů 

Oblasti 
s nejčastější 

aplikací modelu 
CAF 

Vybrané praktické 
příklady organizací, 

které aplikovaly model 
CAF 

1. Itálie 319 
školy, obce, 
ministerstva,  

Boloňská univerzita, 
Ministerstvo infrastruktury,  

Obec Milano 

2. Belgie  276 
obce, ministerstva, 

veřejná sociální 
centra  

Město Ghent, Ministerstvo 
práce, Federální policie 

3. Dánsko 225 obce, školy,   

Dánský energetický úřad, 
Vysoká škola 

Vesthimmerlands, Obchodní 
akademie v Kodani 

4. Polsko 147 finanční úřady,  
Finanční úřad v Lubině, 
Daňová komora v Lodţi, 
Magistrát města Gliwice 

5. Portugalsko 111 
zdravotní střediska, 

školy, úřady 

Evropské monitorovací 
centrum pro drogy a drogovou 

závislost, Regionální vláda 
Azory, Zdravotní středisko 

Sever-východ 

6. Maďarsko 104 

pohraniční stráţe, 
ředitelství 

důchodového 
pojištění,  

Ředitelství pohraniční stráţe 
Gyr, Ředitelství důchodového 

pojištění pro Střední 
maďarský region 

7. Norsko 80 

školy; úřady pro 
dobré ţivotní 
podmínky a 

ochranu dětí, 
mládeţe a rodiny;    

Norské daňové ředitelství, 
Hudební a umělecká škola 

Namsos, Lidová vysoká škola 

8. Německo 69 
okresní správy, 

obce 

Univerzita aplikovaných věd, 
Město Hagen, Evangelická 
církev v Hesensku a Nasau  

9. Rakousko 64 
obce, magistráty, 

ministerstva, 
regionální správy 

Inspektorát práce Linz, 
Regionální správa Innsbruck, 
Spolkový úřad pro vinařství 

10. Česká republika 63 obce, kraje 
Město Bílovec, Město Karviná, 

Jihomoravský kraj 

11. 
Dominikánská 
republika 

54 
centra komplexní 

dětské péče, 
nemocnice 

Generální správa národního 
majetku, Městská nemocnice 

Guaymate 

12. Slovinsko 50 správní jednotky 
Správní jednotka Rybnica, 
Správní jednotka Maribor 

13. Finsko 49 obce, ministerstva  
Finská národní knihovna, 

Ministerstvo financí, Město 
Oulu 

14. Španělsko 44 obce, úřady 
Obec Iza, Město Madrid, 

Ministerstvo veřejné správy 

15. Řecko 38 obce, ministerstva 

Ministerstvo vnitra, Národní 
organizace pro léčivé 

přípravky, Region Střední 
Makedonie 

16. Slovensko 35 ministerstva, školy 
Ţilinská univerzita, 

Ministerstvo ţivotního 
prostředí, Technická 

http://www.vhim-gym.dk/
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univerzita ve Zvolenu 

17. Rumunsko 33 úřady 

Ministerstvo státní správy  
a vnitra, Národní škola 

politických studií a veřejné 
správy, Platební a intervenční 

agentura pro zemědělství 

18. Švýcarsko 20 školy, úřady 

Úřad pro spotřebitele a 
veterinární záleţitosti, 

Odborná škola Lausanne, 
Ministerstvo obrany 

19. 
Bosna a 
Hercegovina 

19 obce  
Město Zvornik, Město 
Srebrnik, Agentura pro 

veřejnou sluţbu 

20. Kypr 19 úřady 

Organizace zemědělského 
pojištění, Odbor sociálních 
vztahů, Odbor poštovních 

sluţeb 

21. Estonsko 17 ministerstva  

Inspekce ţivotního prostředí, 
Ministerstvo školství a 

výzkumu, Akademie veřejné 
správy 

22. Francie 16 nic nepřevaţuje 
Národní centrum pro vědecký 
výzkum, Ministerstvo obrany, 

Univerzita v Bordeaux 

23. Lucembursko 12 úřady 

Národní institut veřejné 
správy, Generální inspektorát 

pro sociální zabezpečení, 
Národní vinařský institut 

24. Litva 9 nic nepřevaţuje 

Litevský institut veřejné 
správy, Agentura ochrany 
ţivotního prostředí, Město 

Kazlų Ruda 

25. Bulharsko 8 úřady 
Národní agentura pro příjmy, 

Nadace pro místní vládní 
reformy, Obec Mirkovo 

26. Turecko 7 nic nepřevaţuje 
Institut veřejné správy pro 
Turecko a Střední východ 

27. Velká Británie 7 nic nepřevaţuje Vysoká škola Bentley 

28. Lotyšsko 6 úřady 
Státní institut lotyšské agrární 
ekonomiky, Státní kancléřství, 

Ministerstvo zemědělství 

29. Irsko 5 úřady 
Institut veřejné správy, 

Ministerstvo financí 

30. Švédsko 5 úřady 
Úřad sociálního pojištění, 

Švédská sociální pojišťovna 

31. Chorvatsko 4 úřady 
Nadace pro podporu 

ekonomických zájmů, Státní 
inspekce, Ministerstvo financí 

32. Nizozemsko 3 nic nepřevaţuje 
EIPA, Místní správa, 

Ministerstvo vnitra a pro 
vztahy v království 

33. Čína 2 nic nepřevaţuje 
Univerzita Nankai, Ústav 

zdravotního dozoru 

34. Namibie 2 nic nepřevaţuje Úřad předsedy vlády 

35. Černá Hora 0   

36. Jiţní Korea 0   

37. Makedonie 0   

38. Malta 0   

39. Rusko 0   

40. Ukrajina 0   

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Evropského institutu veřejné správy (EIPA)
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Příloha č. 6: MAPKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÁ 

Obr. 3: Mapka Statutárního města Karviná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://mapy.idnes.cz/#query=search(karvin%C3%A1@0@0)&zoom=1&pos=x:754552,y:5528403&map=cesko&base=evropa&mark=x:754552,y:5528403
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Příloha č. 7: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGÁNŮ MĚSTA, MAGISTRÁTU 
MĚSTA KARVINÁ A PRÁVNICKÝCH OSOB A DALŠÍCH SLOŢEK 
ZALOŢENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH MĚSTEM 

 

 
Obr. 4: Organizační struktura orgánů města, Magistrátu města Karviná a právnických osob a 

dalších sloţek zaloţených nebo zřízených městem 

 
Zdroj: Organizační řád Magistrátu města Karviné platný pro rok 2011. 
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Statutární město Karviná je samostatně spravováno Zastupitelstvem SMK. Zastupitelstvo SMK 
sestává ze 41 členů, kterými jsou zástupci politických stran. Jako své iniciativní a kontrolní orgány 
zřizuje ve volebním období 2010 aţ 2014 tyto výbory: 

1. Finanční výbor, 
2. Kontrolní výbor, 
3. Výbor pro národnostní menšiny.

12
 

 
Rada SMK je výkonným orgánem SMK v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá 
zastupitelstvu SMK. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě SMK rozhodovat, jen stanoví-li tak 
zákon.  Členy Rady města Karviné jsou primátor, jeho čtyři náměstkové a šest dalších členů rady 
volených z řad členů zastupitelstva. Rada města má tedy celkem 11 radních a jako své iniciativní  
a poradní orgány zřídila na období 2010 aţ 2014 celkem dvanáct komisí: 

1. Komise sociální, 
2. Komise zdravotní, 
3. Komise ţivotního prostředí, 
4. Komise majetková, rozvoje a sluţeb, 
5. Komise bytová, 
6. Komise dopravy, 
7. Komise pro architekturu a územní rozvoj, 
8. Komise kulturní, 
9. Komise pro výchovu a vzdělávání, 
10. Komise tělovýchovy a sportu, 
11. Komise bezpečnostní a prevence, 
12. Zkušební komise pro zajištění přípravy a průběhu zkoušek provozovatelů  

a řidičů taxisluţeb dle OZV 9/2007. 
 
Primátor a náměstci primátora jsou dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města. Primátor je 
ve SMK zastupován čtyřmi náměstky, přičemţ kaţdý z těchto čtyř náměstků má kompetence 
v oblastech samosprávy, které blíţe specifikuje Organizační řád ve článku 4. Mezi hlavní kompetence 
primátora SMK patří např. organizace činnosti zastupitelstva a rady SMK, výborů a komisí; propagace 
města a informování veřejnosti o jeho činnosti; partnerské vztahy SMK

13
 a jeho účast ve sdruţeních, 

svazech apod.; bezpečnostní politika a prevence; privatizace a údrţba bytového fondu; městská 
ocenění a další kompetence vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a jiných zákonů. Kaţdému ze čtyř náměstků byly pak svěřeny kompetence v různých 
oblastech, kterými jsou mj. dotační politika, regenerace bytového fondu, rozvoj města, doprava, 
komunální sluţby, lázeňství a cestovní ruch, rozpočet a finanční hospodaření města, nová bytová 
výstavba, místní poplatky, školství, kultura, sport, zdravotnictví, koordinace vztahu k zaloţeným 
právnickým osobám, uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, ochrana ţivotního 
prostředí, energetika, sociální politika aj. 

                                            
12

 Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí obec zřídit výbor pro národnostní menšiny tehdy, jestliţe v jejím 
územním obvodu ţije podle údajů z posledního Sčítání lidu, domů a bytů alespoň 10 % obyvatel hlásící se k jiné, 
neţ české národnosti. Příslušníci této menšiny ve výboru musí tvořit nejméně jednu polovinu všech členů výboru. 
13

 Statutární město Karviná uzavřelo smlouvy o spolupráci se čtyřmi polskými městy Wodzisław Śląski, Jastrzębie 
Zdroj, Jaworzno, Rybnik a španělským městem Mieres del Camino. 
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Příloha č. 8: CYKLUS PDCA 
 
V první fázi cyklu Plánuj (Plan) se stanoví co a jak, popř. jaký přístup zlepšovat (sestaví se plán),  
ve fázi Proveď (Do) dochází k realizaci naplánovaného (plán se zavede do praxe), cílem fáze Ověř 
(Check) je přezkoumání a analyzování, zda bylo dosaţeno cílů a poţadovaných výsledků (provede se 
přezkoumání, sestaví kontrolní plán a ten se provede), v poslední fázi Pojisti výsledky (Act) se stanoví, 
jaké opatření se musí zavést ke zlepšení či opakování dosaţení výsledků (provedou se opatření). 
Cyklus PDCA je zachycen na Obr. 5. 

 

Obr. 5: Cyklus PDCA 

Zdroj: POTŮČEK M. a kol. CAF Společný hodnotící rámec  
(Model CAF): Aplikační příručka modelu CAF pro samosprávné úřady. (s. 108). 
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Příloha č. 9: MAPKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROV 

Obr. 6: Mapka Statutárního města Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zdroj: http://www.mu-prerov.cz/cs/magistrat/informace-odboru-magistratu/odbor-rozvoje/uzemni-
planovani/uzemni-plan-mesta-prerova.html 
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Příloha č. 10: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA  
A JEHO ODBORŮ 

 

 
 

Obr. 7: Organizační struktura Magistrátu města Přerova a jeho odborů 
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Zdroj: http://www.mu-prerov.cz/cs/magistrat/organizacni-struktura-magistratu/ 

 
Statutární město Přerov je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Přerova (dále jen „ZMP“), 
které je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti. Jeho členové jsou voleni občany kaţdé 
4 roky ve volbách do obecních zastupitelstev. Pro volební období 2010 - 2014 má ZMP celkem 35 
členů. Pro volební období 2010 aţ 2014 zřizuje ZMP tyto dva výbory jako své iniciativní a kontrolní 
orgány: 

1. Kontrolní výbor, 
2. Finanční výbor. 

 
Dalším orgánem Statutárního města Přerov je Rada SMP, která je samosprávným orgánem města, 
čítá 11 členů a má všeobecnou výkonnou působnost. Rada SMP je tvořena primátorem, náměstky 
primátora a ostatními členy rady. Pro volební období 2010 aţ 2014 zřídila jako své iniciativní a poradní 
orgány následujících devět komisí: 

1. Komise pro výchovu, vzdělávání a sport, 
2. Komise pro cestovní ruch a kulturu, 
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3. Komise pro občanské záleţitosti, 
4. Komise rozvojová a investiční, 
5. Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záleţitostech, 
6. Komise ţivotního prostředí, 
7. Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality, 
8. Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záleţitosti, 
9. Redakční rada Přerovských listů. 

 
Primátorem SMP

14
 byl zvolen Ing. Jiří Lajtoch. Při výkonu své funkce primátor zastupuje město 

navenek a stojí v čele magistrátu města Přerova (dále jen „MMP“). Mezi další funkce patří například 
svolávání a řízení schůzí rady SMP a zasedání zastupitelstva SMP, koordinace činnosti náměstků  
a tajemníka MMP, odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti obce, řízení Městské policie 
Přerov, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.

15
 má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění 

přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udrţovat vnitřní kontrolní systém 
v souladu s § 25 zákona o finanční kontrole aj. Primátor je zastupován třemi náměstky, kteří jsou 
voleni zastupitelstvem a jsou mu ze své činnosti odpovědní. Kaţdý náměstek má vymezenou oblast 
působnosti. První náměstek Mgr. Josef Kulíšek je určen ZMP k zastupování primátora statutárního 
města Přerov a dále plní úkoly související se zastupováním SMP v oblasti samostatné působnosti 
svěřené do kompetence Odboru rozvoje, Odboru ţivotního prostředí a to včetně jednání, uzavírání 
smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech. Ostatní dva náměšťské plní úkoly 
v oblasti majetku města, jeho správy a provozu, v právní a sociální oblasti, ve zdravotnictví, v oblasti 
školství, mládeţe a tělovýchovy, dále v oblasti zemědělství či dopravy. 
 
 

 
 

                                            
14

 Výkon funkce primátora upravuje zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Primátora zvolilo  

do funkce Zastupitelstvo města Přerova, za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. 

15
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 11: PANELY HODNOCENÍ S KLASICKÝM BODOVÝM HODNOCENÍM  
CAF 

Klasické bodové hodnocení CAF 

Tento kumulativní způsob bodování pomáhá organizaci seznámit se s cyklem PCDA a směřovat  
ji cíleně k přístupu z hlediska kvality.  

Tab. 3: Panel hodnocení pro skupinu Předpokladů v modelu Common Assessment Framework 

Fáze 
(úroveň) 

PANEL PŘEDPOKLADŮ 
Počet bodů 

Verze 2002 Verze 2006 

 V této oblasti nejsem aktivní. 
Nemáme ţádné informace nebo máme pouze dílčí informace bez širšího 
kontextu. 

0-10 0 

PLAN 
(plánuj) 

Činnosti jsou plánovány. 11-30 1 

DO 
(realizuj) 

Plánované činnosti jsou zaváděny a realizovány. 31-50 2 

CHECK 
(zkontroluj) 

Prověřujeme/přezkoumáváme správnost činností a způsobu provádění  
(tj. zda děláme správné věci správným způsobem) 

51-70 3 

ACT 
(reaguj) 

Na základě prověření/přezkoumání v případě potřeby přizpůsobujeme 
(korigujeme) naše činnosti. 

71-90 4 

PDCA 
Vše, co děláme, tak plánujeme, provádíme, přezkoumáváme, průběţně 
přizpůsobujeme a učíme se od druhých. 
Jsme v cyklu neustálého zlepšování. 

91-100 5 

Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Společný hodnotící rámec (Model CAF). Zlepšování organizace pomocí 
sebehodnocení CAF 2006. (2007, s. 47-50). 
 

Tab. 4: Panel hodnocení pro skupinu Výsledků v modelu Common Assessment Framework 

PANEL VÝSLEDKŮ 
Počet bodů 

Verze 2002 Verze 2006 

Výsledky se neměří anebo nejsou k dispozici ţádné informace. 0-10 0 

Výsledky se neměří a ukazují negativní trendy 
anebo výsledky nesplňují stanovené cíle. 11-30 1 

Výsledky vykazují nevýrazné trendy nebo mírný pokrok 
Anebo jsou splněny některé stanovené cíle. 31-50 2 

Výsledky vykazují rostoucí trendy 
Anebo je splněna většina stanovených cílů. 

51-70 3 

Výsledky ukazují na značný pokrok 
Anebo jsou splněny všechny stanovené cíle. 

71-90 4 

Byly dosaţeny vynikající a trvale udrţitelné výsledky. 
Všechny stanovené cíle jsou splněny. 
Porovnání všech klíčových výsledků se srovnatelnými organizacemi je pozitivní. 

91-100 5 

Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ. Společný hodnotící rámec (Model CAF). Zlepšování organizace pomocí 
sebehodnocení CAF 2006. (2007, s. 47-50). 
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Příloha č. 12: PŘEVODOVÁ TABULKA 

 

Tab. 4: Převodová tabulka bodových hodnocení verzí 2002 a 2006 

 

Počet bodů dle verze 2002 Počet bodů dle verze 2006 

0,0 0 - 10 

  

0,1 - 0,2 11 - 15 

0,3 - 0,5 16 - 20 

0,6 - 0,7 21 - 25 

0,8 - 1,0 26 - 30 

  

1,1 - 1,2 31 - 35 

1,3 - 1,5 36 - 40 

1,6 - 1,7 41 - 45 

1,8 - 2,0 46 - 50 

  

2,1 - 2,2 51 - 55 

2,3 - 2,5 56 - 60 

2,6 - 2,7 61 - 65 

2,8 - 3,0 66 - 70 

  

3,1 - 3,2 71 - 75 

3,3 - 3,5 76 - 80 

3,6 - 3,7 81 - 85 

3,8 - 4,0 86 - 90 

  

4,1 - 4,5 91 - 95 

4,6 - 5,0 96 - 100 

  

 Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 13: Ukazatele z BI 2005 dosaţené v podmínkách Magistrátu statutárního města Karviná v oblasti Řízení lidských  

zdrojů, organizace a vzdělávání zaměstnanců 

 

Obr. 8: Ukazatele z Benchmarkingové Iniciativy 2005 dosaţené v podmínkách Magistrátu statutárního města Karviná v oblasti Řízení lidských 
zdrojů, organizace a vzdělávání zaměstnanců
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Zdroj: Data poskytnuta ing. Čechákovou z Oddělení interního auditu a kontroly na MMK. 


