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ANOTACE 

Tématem diplomové práce „Problematika zvyšování kvality ve veřejné správě 

s přihlédnutím ke zkušenostem se zaváděním ČSN EN ISO 9001 na Magistrátu města 

Mostu“ je analyzovat cesty a moţnosti, které mohou vést ke zvýšení kvality veřejné 

správy ve vztahu k občanům, porovnat spokojenost nebo nespokojenost s poskytovanými 

sluţbami před a po zavedení ČSN EN ISO 9001 a zhodnotit účelnost zavedení systému. 

První část je věnována základní charakteristice veřejné správy, vysvětlení pojmů 

s touto problematikou souvisejících. V další části jsou pak objasněny základní pojmy 

managementu jakosti, jsou uvedeny příklady vybraných nástrojů řízení kvality ve veřejné 

správě. V části závěrečné je pak popsán proces zavedení ČSN EN ISO 9001 na 

Magistrátu města Mostu a vyhodnocení změn, které po certifikaci systému v činnosti 

magistrátu nastaly. 

Klíčová slova: veřejná správa, zvyšování kvality, management jakosti, normy ISO 

 

SUMMARY 

  The theme of the thesis "The Issue of Public Administration Quality Improvement 

vis-a-vis Circumstances of Implementing the Standard ČSN EN ISO 9001 at the 

Municipal Council of the City of Most" is to analyze ways and possibilities that can lead 

to quality improvement of public administration in relation to citizens, to compare the 

satisfaction or dissatisfaction with the provided services before and after the introduction 

of ISO 9001 and assess the effectiveness of the system implementation.  

  The first part is devoted to the basic characteristics of public administration,  

an explanation of some terms related to this issue. In the next part are explained the basic 

concepts of quality management there are mentioned selected tools for quality 

management in public administration. The final part describes the process of introduction 

of ISO 9001 at the Municipal Council of the City of Most and the evaluation of changes 

after the certification system in the municipality of activity occurred.  

Key words: public administration, quality improvement, quality management, ISO 

standards
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1. Úvod 

 Správa věcí veřejných prošla od vzniku našeho státu po současnost bouřlivým 

nejednotným vývojem. Zatímco po vzniku prvního raně Přemyslovského státu na našem 

území byla správa našich zemí v rukou panovníka, v průběhu staletí se rozmělňovala 

v úřady, které byly v rukou místních vládců, aby se obratem při upevňování moci nově 

vládnoucích rodů opět centralizovala. Její vývoj se vyznačuje nutností zajištění 

základních společenských potřeb, zájmů a klidného souţití obyvatelstva, za pomoci 

uplatňování politické moci, soudnictví a zákonodárství, vyvíjejícím se přijetím 

zvykových práv v tehdejší společnosti uznávaných. Porevoluční léta po roce 1848 pak 

přinesly první kroky v přiblíţení správy do rukou obyvatel a konečně se vznikem 

republiky v roce 1918 zaznamenáváme vznik národních výborů. Období první republiky 

bylo poznamenáno snahou o přiblíţení vlády lidu, přerušené okupací a válečnými 

událostmi ve čtyřicátých letech minulého století. Nastolení komunistické diktatury  po 

krátkém osvobozeneckém vydechnutí vedlo opět k centralizaci a totalizaci moci ve státě, 

zastavené aţ politickými změnami v devadesátých letech 20. století.  

 V této době začalo nabývat na významu dosaţení určité kvality jak ve veřejné 

správě, tak v oblasti soukromé. Nejen výrobní organizace a oblast sluţeb má snahu 

vyniknout a získat tak na trhu větší podíl. V zájmu správních orgánů veřejné správy 

posledního desetiletí je hledání moţností, jak přiblíţit veřejnou správu lidem, jak 

povznést toto řízení, tuto „sluţbu“ na co nejvyšší kvalitativní úroveň. Spokojenost 

občanů je totiţ důleţitým obrazem úspěšnosti práce představitelů veřejné správy 

a výsledky zavedených změn prostřednictvím různých šetření, měření a anket by zřejmě 

měly být součástí výročních zpráv o činnosti jednotlivých nositelů veřejné správy.  

 Cílem diplomové práce na téma „Problematika zvyšování kvality ve veřejné správě 

s přihlédnutím ke zkušenostem se zaváděním ČSN ISO 9001 na Magistrátu města 

Mostu“ je analyzovat přístupy veřejné správy, konkrétně Magistrátu města Mostu, ke 

zvyšování kvality  vztahu k občanům města, ČSN EN ISO 9001 a zhodnotit účelnost 

zavedení systému. Jako zaměstnanec Magistrátu města Mostu jsem byla také zapojena 

do zvyšování kvality fungování tohoto úřadu. V roce 2010 byl po předchozích zhruba 

ročních přípravách zaveden systém ČSN EN ISO 9001:2009, k jehoţ certifikaci došlo 
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13. 5. 2010. K mé předchozí činnosti vedoucí oddělení matriky a evidence obyvatel tak 

přibylo metodické vedení mých kolegů na odboru správních činností při aplikaci tohoto 

systému. Své zkušenosti a poznatky jsem zúročila v této diplomové práci.  

2. Základní charakteristika veřejné správy – pojem, obsah 

2.1. Správa 

Správu lze chápat jako činnost nebo soubor činností, vedoucích k dosaţení určitého 

cíle. Je pro ni charakteristické, ţe je vykonávána v organizačním systému se zaměřením 

na regulaci tohoto systému, resp. jeho jednotlivých prvků. Jde tedy o společenské zřízení, 

které je realizováno v předem daném prostředí, určeném organizačními vztahy. 

Správa bývá někdy označována jako určitý druh řízení. Pojem řízení je však širší. 

Řízení můţe probíhat kdekoli, naproti tomu správa pouze v určitých systémech, jelikoţ 

základní úlohou správy, jak jiţ bylo řečeno, je právě regulace těchto systémů. 

Správu členíme na správu soukromou a veřejnou. Zatímco správa soukromá 

sleduje soukromé cíle (například podnikání soukromých společností), správa veřejná je 

zaměřena na cíl veřejný, respektive státní nebo obecní. 

2.1.1. Správa soukromá 

Pro dosaţení privátního cíle soukromá správa zavazuje pouze osoby ve specifickém 

vztahu k organizační struktuře subjektu soukromé správy (například členy zájmového 

uskupení, spolku), její rozhodování však nesmí být v rozporu se zákonem, nicméně pro 

akty soukromé správy nemusí existovat právní úprava. Jelikoţ si své cíle soukromá 

správa určuje sama, míra vázanosti právem je niţší, platí zde tedy zásada: co není 

zákonem zakázáno, je pro konání soukromé správy dovoleno. V pochybnostech pak 

soukromá správa činit můţe.  

2.1.2. Správa veřejná 

Veřejná správa, na rozdíl od správy soukromé, reguluje za účelem dosaţení 

veřejných cílů chování fyzických a právnických osob i v případě, ţe k ní tyto osoby 

nejsou ve specifickém vztahu. Za tímto účelem můţe veřejná správa vydávat právní akty, 
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které musí být vţdy v souladu se zákonem a které nemohou být zákonem neupraveny. 

Zde tedy platí přísná zásada vázanosti celým právním řádem, veřejná správa můţe činit 

pouze to, co jí zákon umoţňuje a v takovém rozsahu, jaký je právním řádem dán. 

V pochybnostech veřejná správa konat nemůţe.  

Pojem „veřejná správa“ není ale ţádným zákonem upraven, není definován. Jde  

o pojem, který do roku 1990 nebyl téměř vůbec pouţívaný. Aţ do nabytí účinnosti zcela 

nových zákonů o obcích a okresních úřadech v listopadu 1990
1
 se pouţíval pouze pojem 

„státní správa“, vycházející z tehdejší existence soustavy národních výborů, které byly 

pojímány jako orgány státní moci a správy. Později se však s ním setkáváme v řadě 

právních předpisů.
2
 Ačkoli je v nich veřejná správa chápána jako sluţba veřejnosti, tedy 

jako činnost veřejně prospěšná, sledující zájem veřejný, nelze ji dle názoru  

JUDr. Radka Ondruše, autora či spoluautora řady právních publikací [6] a advokáta 

v praxi, chápat, cituji: „…v klasickém pojetí tohoto slova. V rámci veřejné správy stát 

buď přímo nebo prostřednictvím veřejnoprávních korporací, na které přenesl některá svá 

oprávnění, chrání veřejný zájem prostředky státní  moci. Pro veřejnou správu je pak 

charakteristické nejen nerovné postavení jejích subjektů, ale i autoritativní rozhodování  

o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků, jakoţ i vynutitelnost 

správních aktů z této rozhodovací činnosti vzešlých. Autoritativní rozhodovací činnost 

nadřazeného subjektu podpořená exekutivní vynutitelností produktů této činnosti lze jen 

s velkou mírou fantazie přirovnávat ke sluţbě, pro kterou je typická nejen rovnost 

subjektů, ale zejména výsostné oprávnění příjemců této sluţby ji akceptovat, co lze 

v řízení například o správních deliktech či nařízení v rámci státního dozoru srovnávat jen 

velmi stěţí.“ [6] 

Lépe je zřejmě chápat pojem „veřejná správa“ buď v jejím materiálním 

(funkčním) pojetí nebo organizačním (formálním) pojetí. Zatímco pro organizační pojetí 

veřejné správy je rozhodující pouze to, kdo tuto činnost vykonává, tedy určitý orgán 

(krajský nebo obecní úřad) nebo subjekt (obec nebo kraj jako veřejnoprávní korporace, 

tedy právnická osoba), při materiálním pojetí lze veřejnou správu chápat soubor činností, 

                                                             
1 zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě 

jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 

2 například § 4 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 2 

zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo § 10 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
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jejichţ obsahem je činnost v zájmu veřejnosti (například vydávání správních aktů, státní 

dozor). Ve své praxi sleduji, ţe veřejné správě jsou svěřovány čím dál častěji činnosti, 

typické pro výkon moci soudní nebo zákonodárné. Zákonodárná činnost se projevuje 

tvorbou právních norem (například různých právních předpisů územních samosprávních 

celků), výkonu soudní moci se velice blíţí rozhodování o ukládání sankcí (například 

přestupkové řízení) nebo vedení sporných řízení, jak je definuje správní řád [6], tedy 

řešení sporů ze soukromoprávních vztahů na základě výslovného zákonného zmocnění, 

nebo sporů z veřejnoprávních smluv. 

Hlavní součástí veřejné správy je státní správa a územní samospráva. 

2.1.2.1. Státní správa  

Aţ do roku 1990 měla státní správa dominantní postavení. Toto postavení ztratila 

zrušením soustavy národních výborů, coţ byl okamţik, od kdy se datuje návrat pojmu 

„veřejná správa“ v jejím standardním pojetí. Současně vedle sebe paralelně existují státní 

správa (tedy působení státu) a územní samospráva (orgány obcí a krajů), přičemţ je třeba 

zdůraznit, ţe se činnost těchto sloţek při výkonu veřejné správy velice často prolíná  

a doplňuje. Státní správu uskutečňuje stát prostřednictvím svých orgánů jako moc 

výkonnou, spočívající v provádění zákonů, jimiţ je zároveň státní správa vázána. 

Charakteristická pro státní správu je také činnost nařizovací, projevující se zejména  

ve vynutitelnosti zákonů a právních předpisů (normativních správních aktů) a správních 

rozhodnutí jako individuálních správních aktů. Je-li v rámci zákona výkon státní správy 

svěřen i orgánům územní samosprávy, jedná se o tzv. přenesenou působnost. 

2.1.2.2. Územní samospráva 

Právo na samosprávu a základní principy územní samosprávy vychází přímo  

z Ústavy ČR [13], která v čl. 8, resp. čl. 100 mimo jiné zaručuje obcím a krajům právo  

na samosprávu. Obsahem výkonu práva územní samosprávy je tedy například správa 

majetku obcí nebo krajů, zajišťování veřejných sluţeb a další. Z tohoto pohledu se jedná 

o samostatnou působnost obcí nebo krajů. Tento pojem ovšem není v našich právních 

předpisech ţádnou novinkou. První zmínku najdeme jiţ v českém obecném zřízení z roku 

1864, kdy byla samostatná působnost obcí specifikována jako činnost, prospěšná obci, 

zvláště ve správě svého majetku, zajištění bezpečnosti osob, v péči o občany obce 
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 a v dalších činnostech, toto vše samozřejmě v souladu s tehdejšími říšskými a zemskými 

zákony. Institut územní samosprávy byl tedy podrobně upraven jiţ 130 let předtím, neţ 

byl v devadesátých letech do našeho právního řádu znovu zaveden.  

Snahy o decentralizaci moci a tendence k posilování a rozvíjení regionální 

samosprávy jsou patrné i v ostatních evropských státech. Dne 15. října 1985 byla ve 

Štrasburku přijata Evropská charta místní samosprávy [12], smluvní dokument Rady 

Evropy, ke kterému Česká republika přistoupila 1. září 1999 a v němţ je mimo jiné 

zmíněno právo občanů podílet se na chodu věcí veřejných jako jedné z demokratických 

zásad sdílených všemi členskými státy Rady Evropy. 

Územní samospráva je tak důleţitou součástí chodu státu. Územní samosprávné 

jednotky spravují své území prostřednictvím volených zástupců v zájmu svých obyvatel 

po stránce finanční, majetkové, bezpečnostní a za tuto činnost také nesou odpovědnost.  

2.2. Veřejná správa jako souhrn institucí a činností 

2.2.1. Veřejná správa jako činnost 

Můţeme sem zařadit činnosti vykonávané orgány veřejné správy. Jedná se 

například o matriční činnost, komunální sluţby, sociální péče o občany, školství, 

zdravotnictví, poţární a civilní ochrana, represivní činnost (rozhodování o přestupcích, 

správních deliktech), rozhodování ve správním řízení (vydávání stavebních povolení, 

přiznání sociálních dávek apod.), vydávání nařízení obcí a krajů (podzákonných norem) 

a obecně závazných vyhlášek obcí a krajů.  

2.2.2. Veřejná správa jako souhrn institucí 

Veřejnou správu přímo vykonávají ministerstva, ostatní ústřední správní orgány 

(například Český báňský úřad, Český statistický úřad), územní správní úřady (například 

finanční úřady, úřady práce), veřejné ozbrojené a neozbrojené sbory, orgány obcí a krajů 

a další instituce, stanoví-li tak zvláštní zákon (například vysoké školy, nadace). 
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3. Problematika řízení kvality ve veřejné správě 

3.1. Historický vývoj řízení kvality (managementu jakosti)  

ve  20. století 

Zatímco ve veřejné správě se první náznaky zavádění systémů managementu 

jakosti objevují na přelomu 20. a 21. století, ve výrobní oblasti lze její vývoj sledovat jiţ 

od počátku 20. století. Ve výrobě byl zpravidla uplatňován model řemeslné výroby, 

docházelo k přímému kontaktu dělníka se zákazníkem (např. pekař, kupec, řezník) 

a výrobce tak získával přímo informace o úspěšnosti svého výtvoru. Ve dvacátých letech 

se uplatňuje model výrobního procesu s technickou kontrolou – kontrolou procházel 

kaţdý výrobek, opouštějící výrobní linku. V následujících letech se objevují první 

aplikace statistických metod v kontrole. Přezkoumáním procházely pouze některé 

produkty, jejichţ výběr byl předem určen. V padesátých letech si organizace uvědomily, 

ţe osvědčené technické normy, dodavatelské předpisy nejsou dostatečné pro dosaţení 

potřebné shody. V Japonsku byla koncipována filozofie celopodnikového managementu 

TQM (Total Quality Management), která není zaloţena na předem jasně specifikovaných 

poţadavcích, není tedy definována v normách a předpisech, nýbrţ jde spíše o filozofii 

managementu, jak dosáhnout plné spokojenosti zákazníků neustálým zlepšováním 

účinnosti podnikových procesů. Později je pak v praxi tato teorie uskutečňována 

prostřednictvím různých modelů, např. evropskou podobou TQM – EFQM Modelu 

Excellence. V roce 1987 zveřejnila Mezinárodní organizace pro normy ISO 

(International Organization for Standardization) sadu norem, označovaných jako normy 

ISO
3
 řady 9000:1987, které se zabývaly technickými poţadavky na systém managementu 

jakosti a pro jejich univerzální charakter byly určeny jak pro výrobní oblast, tak pro 

oblast sluţeb. V roce 1994 došlo k první revizi těchto norem, postupem času pak 

z potřeby přizpůsobení norem soudobým trendům byly i v České republice zavedeny 

nové verze norem ISO řady 9000:2000, respektive 9001:2008.    

                                                             
3 původ názvu ve významu označení normy je v řeckém slovu „isos“, znamenající stejný ve smyslu 

shodného pojmenování téhoţ 
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3.2. Základní pojmy managementu jakosti 

 Pro vysvětlení a uvedení do problematiky managementu jakosti uvádím základní 

pojmy této problematiky: 

 Jakost – „stupeň plnění poţadavků souborem inherentních znaků“ [11] (mezi oblasti 

znaků patří například technické parametry, design, provozní spolehlivost, ekologický 

standard, a další). 

 Poţadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny zákazníkem, závaznými 

předpisy nebo se obvykle předpokládají. 

 Zákazník  - osoba nebo organizace, která produkt přijímá. 

 Poţadavek zákazníka – můţe být v čase proměnlivý, je ovlivňován různými faktory 

– biologickými (pohlaví, věk, zdravotní stav), sociálními (vzdělání, společenské 

postavení), demografickými (klima a lokalita) a společenskými (veřejné mínění, názory 

odborníků). 

 Spokojenost zákazníka  - vnímání zákazníka podle stupně splnění jeho poţadavků. 

 Neshoda – nesplnění poţadavku. 

 Náprava  - opatření k odstranění zjištěné neshody. 

 Opatření k nápravě – opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody. 

 Preventivní opatření – opatření k odstranění příčiny potencionální neshody. 

 Produkt – výsledek procesu. 

 Proces – soubor vzájemně souvisejících případně vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy (interní proces) na výstupy (externí proces). 

 Kvalifikace – schopnost plnit specifikované poţadavky. 

 Kvalifikační poţadavky  - poţadavky, určené pro konkrétní funkční místo. 

 Systém – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků. 

 Management – koordinované činnosti pro nasměrování a řízení organizace. 

 Management jakosti – koordinované činnosti pro nasměrování a řízení organizace se 

zohledněním jakosti. 

 Systém managementu – systém ke stanovení politiky a cílů a k dosaţení těchto cílů. 

 Systém managementu jakosti – systém managementu pro nasměrování a řízení 

organizace s přihlédnutím k jakosti. 
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 Plánování jakosti – součást managementu jakosti, zaměřená na stanovení cílů jakosti 

a specifikaci potřebných provozních procesů a souvisejících zdrojů, určených ke splnění 

cílů jakosti. 

 Cíl jakosti – úkol, o který se usiluje ve vztahu k jakosti. 

 Řízení jakosti – součást managementu jakosti, zaměřená na splnění poţadavků na 

jakost. 

 Zlepšování jakosti – část managementu jakosti, zaměřená na zvyšování schopnosti 

plnit poţadavky na jakost. 

 Politika jakosti - oficiální celkové záměry vrcholového vedení organizace ve vztahu 

k jakosti. 

3.3. Obecné principy managementu jakosti 

 V teorii managementu jakosti jsou uváděny tyto obecné principy managementu 

jakosti: 

 Orientace na zákazníka – je nutno znát poţadavky zákazníka, vycházet z jeho 

současných i budoucích potřeb a zároveň plnit jeho poţadavky. 

 Vedení a řízení zaměstnanců – snaţit se o pozitivní motivaci zaměstnanců, 

o odstranění direktivních přístupů a udrţovat jednotu a zaměření organizace. 

 Angaţovanost zaměstnanců – plným rozvíjením jejich schopností dosáhnout vyuţití 

těchto schopností k maximálnímu prospěchu organizace, zaměstnanci musí znát cíle 

organizace a zákazníci by pro ně neměli být anonymní; uplatnění osobního zájmu na co 

nejlepších výstupech organizace. 

 Orientace na procesy – kaţdý produkt je výsledkem určitého procesu; uvědomit si, 

ţe nejkvalitnějšího produktu je moţno dosáhnout odhalením chyby v procesu a jejím 

odstraněním (popis a identifikace procesů). 

 Systémový přístup k managementu – management musí identifikovat a pochopit 

vlastnosti a sloţitosti procesu, který řídí a z této skutečnosti vycházet při veškerých 

zásazích do systému. 

 Kontinuální zlepšování – jde o funkci zpětné vazby – na základě monitorování 

výstupů z procesů a porovnání s poţadavky je nutné rozdíly řešit nápravou. 



Bc. Martina Pokorná: Problematika zvyšování kvality ve veřejné správě 

2011  9 

 

 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech  - na základě kvalitního 

monitoringu přijímat objektivní a účinná rozhodnutí. 

 Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli – dodavatel musí být partnerem, aby měl 

zájem na dodávání nejkvalitnějších produktů. 

3.4. Vybrané nástroje řízení kvality ve veřejné správě 

V posledních několika letech můţeme sledovat nárůst poţadavků na vyšší výkon 

veřejné správy, zkvalitňování poskytovaných sluţeb a přiblíţení se svou činností 

občanům i dalším dotčeným subjektům. Zkušenosti ze soukromé sféry jsou přejímány do 

sféry veřejné, kde jsou aplikovány pomocí moderních metod řízení. Jejich vyuţití si 

vyţádala změna v chování občanů a organizací, poţadujících vyšší kvalitu ţivota ve své 

obci a regionu. Cílem reformované veřejné správy by mělo být pruţně reagovat na 

poptávku po veřejných statcích a veřejných sluţbách při současném zabezpečení jejich 

kvality, pruţně reagovat na podněty a návrhy občanů. Pro organizace ve veřejné správě 

jsou tyto metody cestou k zefektivnění řízení úřadu, zavedení nástroje, který zajistí větší 

spokojenost občanů se ţivotem v obci. V budoucnosti jistě půjde i o získávání prostředků 

z fondů Evropské unie, kdy bude image oblasti vč. zajištění bezkorupčního partnerského 

prostředí velmi důleţitá.  

V posledních několika letech se hovoří o Smart Administration. Tento anglický 

termín lze přímo přeloţit, potom mluvíme o „chytré“ veřejné správě; pojmenování Smart 

je ale vlastně zkratkou pro cíle: specific (konkrétní), measurable (měřitelné), acceptable 

(akceptovatelné), realistic (reálné) a timeable (termínované). Tento způsob řízení je 

moţno vzít za základ modernizace veřejné správy, neboť dosáhnout cíle veřejné správy 

lze jen tehdy, bude-li správně řízena a inovována.  

Na rozhodnutí, jak bude kvalita veřejného sektoru a veřejné správy zajišťována, má 

významný vliv postoj centrální vlády. Národní politika podpory jakosti (dnes Národní 

politika kvality - NPK) byla v usnesení vlády č. 458/2000 definována jako souhrn 

záměrů, cílů, metod a nástrojů k ovlivňování kvality výrobků, sluţeb a činností v rámci 

národní ekonomiky a veřejné správy pro dosaţení a udrţení konkurenceschopnosti na 

evropských a světových trzích. Řízením NPK bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, jehoţ představitel byl jmenován předsedou Rady ČR pro jakost.  
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Ministerstvo vnitra České republiky podporuje zavádění nástrojů a metod řízení 

kvality v oblasti veřejné správy prostřednictvím metodického vedení a koordinace, 

oceňováním těch, kteří s kvalitou začali, nebo se jí jiţ systematicky věnují. Zajišťuje také 

gesčně různé projekty a konference, jednající o kvalitě ve veřejné správě. Od roku 2005 

organizuje kaţdoroční soutěţ o získání cen za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, která je 

určena všem úřadům, které si význam kvality ve své práci uvědomují a hledají tak cesty 

k jejímu dosaţení.
4
 Pro následující léta byl dne 6. 12. 2010 ministrem průmyslu  

a obchodu schválen dokument „Strategie Národní politiky kvality v České republice 

na období let 2011-2015“, který je výchozím materiálem pro další rozvoj a podporu 

kvality v České republice
5
, jehoţ jednou z aktivit je: „podporovat certifikaci ISO 9001, 

zároveň však zdůrazňovat, ţe certifikace je pouze prvním krokem ke kvalitě,  

a poukazovat na některé nekalé praktiky, které sniţují efektivnost a věrohodnost 

certifikace“ a „prakticky zahájit v ČR realizaci programů zvyšování kvality ve veřejné 

správě (ISO 9001, model CAF)“.
6
 

Nástroje hodnocení a řízení kvality v podstatě všechny vycházejí ze SWOT 

analýzy, tj. metody, jejíţ pomocí je moţno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats)
7
. Ta posuzuje mezi 

slabými a silnými stránkami a dále mezi příleţitostmi a riziky pro organizace, které tuto 

metodu pouţívají. Stejně tak metody pro řízení kvality se zaměřují na hodnocení, co 

v organizaci funguje správně a co je potřeba zlepšit.  

Pro ukázku zde uvádím vybrané nástroje řízení kvality ve veřejné správě: EFQM, CAF, 

benchmarking, občanská charta a normy ISO. 

3.4.1. EFQM Excellence Model 

Modely excellence byly původně určeny pro potřeby soukromého sektoru, později 

byly vyuţity i v sektoru veřejném. Tuto metodu osvědčenou v podmínkách Evropské unie 

                                                             
4<http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-

sprave.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d> 

5<http://www.npj.cz/> 

6 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011-2015, str. 2 

7<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana> 

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
http://www.npj.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
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navrhla Rada kvality ČR veřejné správě jako jeden z moţných způsobů, jak zahájit cestu 

trvalého zlepšování všech svých činností.  

Podstatou tohoto modelu je dosaţení vynikajících výsledků organizace díky 

spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a všech ostatních zainteresovaných. K tomuto je 

potřeba precizně zvládnout procesy v organizaci, hlavně efektivní řízení všech zdrojů, 

vhodné definování a rozvoj strategií a politiky a také budování pevných partnerských 

vztahů. Model je dobrovolným nástrojem, zaloţeným na celé soustavě kritérií, z nichţ 

devět je hlavních (pět „předpokladů“ a čtyři „výsledky“), a mnoţství subkritérií.  

 

      Předpoklady      Výsledky 

Vedení  

 

  Pracovníci 

 
Procesy  

 

Pracovníci výsledky 

 
Klíčové výsledky 

výkonnosti  

 

Politika & 

strategie  

 

Zákazníci výsledky 

Partnerství & 

zdroje  

 

Společnost výsledky 

Inovace a učení se 

 

Obrázek č. 1 – Schéma EFQM Modelu Excellence [9] 

Evropská nadace pro řízení kvality (EFQM) definuje jednotlivá kritéria Modelu 

Excellence následovně [9]: 

 Vedení (Leadership) 

Excelentní vůdčí osobnosti rozvíjejí a usnadňují dosaţení poslání a vize. Rozvíjejí 

hodnoty a systémy organizace, poţadované pro trvale udrţitelný úspěch, a uskutečňují to 

prostřednictvím svých činů a vlastního chování. V průběhu období změn zachovávají 

stálost záměrů/cílů. Tyto vůdčí osobnosti, je-li to poţadováno, jsou schopny změnit 

nasměrování organizace a inspirovat ostatní, aby je následovali. 

 Politika a strategie (Policy and Strategy) 

Excelentní organizace uplatňují svoje poslání a vizi vypracováním strategie zaměřené  

na zainteresované strany, která bere v úvahu trh a sektor, ve kterých působí. K naplnění 

této strategie jsou vypracovány a aplikovány politika, plány, cíle a procesy.  
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 Pracovníci (People) 

Excelentní organizace řídí, rozvíjejí a vyuţívají celkový potenciál svých pracovníků  

na úrovni jednotlivce, týmu a organizace. Prosazují čestnost a rovnost a zapojují  

a zmocňují své pracovníky. Pečují o ně, komunikují s nimi a odměňují a oceňují je 

takovým způsobem, který motivuje kolektiv pracovníků a vytváří závazek k vyuţívání 

jejich dovedností a znalostí ve prospěch organizace.  

 Partnerství a zdroje (Partnerships and Resources) 

Excelentní organizace plánují a řídí externí partnerství, dodavatele a vnitřní zdroje, aby 

podpořily politiku, strategii a efektivní fungování procesů. Během plánování partnerství  

a zdrojů a při jejich řízení organizace vyvaţují své současné a budoucí poţadavky, 

poţadavky společnosti a ţivotního prostředí.  

 Procesy (Processes) 

Excelentní organizace navrhují, řídí a zlepšují procesy, aby v plném rozsahu vyhovovaly 

zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám a vytvářely pro ně rostoucí hodnotu.  

Uvedených prvních pět kritérií je zaměřeno na nástroje a prostředky a na to, jak 

mají být v organizaci pouţívány. Následující čtyři kritéria řeší výsledky, tedy to, čeho uţ 

bylo dosaţeno. 

 Zákazníci – výsledky (Customer Results) 

Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikající výsledky s ohledem na své 

zákazníky.  

 Pracovníci – výsledky (People Results) 

Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikající výsledky s ohledem na své 

pracovníky.  

 Společnost – výsledky (Society Results) 

Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikající výsledky s ohledem  

na společnost.  

 Klíčové výsledky výkonnosti (Key Performance Results) 

Excelentní organizace souhrnně měří a dosahují vynikající výsledky s ohledem na klíčové 

prvky své politiky a strategie. 

Modely excellence mají být pouţity k sebehodnocení nebo jako základ externího 

ohodnocení. Hodnocení EFQM Excellence Modelu probíhá na základě sebehodnocení 



Bc. Martina Pokorná: Problematika zvyšování kvality ve veřejné správě 

2011  13 

 

předpokladů a dosaţených výsledků uvnitř organizace. Pouţít lze i metodu benchmarking 

– srovnání s okolím.  

Zavedením Modelu Excellence se organizace musí připravit na běh na dlouhou trať. 

Jde o dlouhodobý proces, který nemusí být v oblasti veřejné správy akceptován, nejen 

kvůli tomu, ţe se finanční investice projeví aţ po několika letech, ale spíše kvůli časové 

omezenosti volebního období.  

3.4.2. Model CAF 

Dalším modelem, který je inspirován výše popsaným modelem EFQM, tedy 

metodou, jejímţ prostřednictvím lze dosáhnout zlepšení chodu organizace pomocí 

sebehodnocení, je Model CAF (Common Assessment Framework – Společný hodnotící 

rámec). Tento nástroj zvyšování kvality organizací veřejné správy byl zpracován 

Evropským institutem pro veřejnou správu – EIPA v roce 2000. Poté byl, v důsledku 

získaných zkušeností s aplikací, několikrát inovován a poslední verze byla představena 

v říjnu 2006 na Čtvrté evropské konferenci kvality veřejné správy EU  

ve finském Tampere. V roce 2007, resp. 2009 pak byla vydána česká podoba metody 

CAF 2009.  

Model je volně šiřitelným nástrojem, který obsahuje devět kritérií, podle nichţ je 

moţno provést sebehodnocení organizace. Prvních 5 kritérií (předpoklady) se zabývá 

charakteristikami předpokladů organizace: 

 Vedení 

Vedení organizace definuje jednoznačný směr a jednotné prostředí, ve kterém organizace 

a její zaměstnanci působí a dosahují nejlepších výsledků. Ve veřejném sektoru jsou 

vedoucí zaměstnanci hlavním mezičlánkem mezi organizací a politiky. 

 Strategie a plánování 

Kritérium hodnotí způsob, jakým organizace efektivně kombinuje vnitřně provázané 

činnosti a určuje celkovou výkonnost organizace, jak slaďuje veřejné politiky/cíle a další 

potřeby zainteresovaných stran za podpory neustále se zlepšujícího řízení zdrojů  

a procesů. 

 Zaměstnanci 
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Organizace řídí, rozvíjí a přenáší kompetence a celkový potenciál vlastních zaměstnanců 

i celé organizace s cílem podpořit stanovenou strategii, plánování a efektivní fungování 

procesů probíhajících v organizaci. 

 Partnerství a zdroje 

Sledujeme, jakým způsobem organizace plánuje a řídí svá klíčová partnerství, zejména se 

zákazníky/občany, aby podpořila svou strategii a plánování a efektivnost procesů. Pro 

efektivní fungování organizace jsou zapotřebí také disponibilní zdroje, např. finanční 

prostředky, technologie, zařízení.  

 Procesy 

Kritérium sleduje způsob, jak organizace identifikuje, řídí, zlepšuje a rozvíjí své procesy 

s cílem podpořit strategii a plánování.  

 Další čtyři kritéria (výsledky) měří konkrétní výsledky dosaţené ve sledované oblasti 

(občané a zaměstnanci ve vztahu ke společnosti). 

 Zákazníci – výsledky 

Sledovány jsou výsledky, které organizace dosahuje ve vztahu ke spokojenosti 

zákazníků/občanů s organizací a s jejími sluţbami. 

 Zaměstnanci - výsledky 

Záměrem je zjistit, jaké výsledky organizace dosahuje z hlediska kompetencí, motivace, 

spokojenosti a výkonnosti vlastních zaměstnanců. 

 Společnost - výsledky 

Kritérium sleduje výsledky, které organizace dosahuje v uspokojování potřeb  

a v naplňování představ veřejnosti na místní, národní a mezinárodní úrovni.  

 Klíčové výsledky výkonnosti 

Kritérium je zaměřeno na výsledky, které organizace dosahuje ve vztahu ke své strategii 

a plánování ve směru potřeb a poţadavků zainteresovaných stran (externí výsledky) a na 

výsledky, které organizace dosahuje v oblasti řízení uvnitř organizace (interní výsledky). 

Po ukončení hodnocení pomocí CAF se doporučuje provést benchmarking, který by 

měl porovnat dosaţené výsledky v databázi EIPA
8
 prostřednictvím online aplikace  

a mělo by proběhnout i skutečné porovnání výsledků za účelem nalezení příkladů dobré 

praxe. Pro organizaci je velmi důleţité nalézt pro porovnávání takovou organizaci, která 

                                                             
8 www.eipa.eu  

http://www.eipa.eu/
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má jiţ za sebou sebehodnocení dle CAF, neboť to je zárukou srovnatelné výchozí úrovně 

pro začátek porovnávání podle benchmarkingu . 

Hlavním úkolem metody CAF je tedy pomáhat organizacím veřejného sektoru, 

slouţit představitelům veřejné správy. Má usnadnit benchmarking mezi jednotlivými 

organizacemi a působit jako most přes určité modely, které se pouţívají v řízení kvality. 

Postup zavádění modelu CAF je podle jeho autorů velice jednoduchý a snadno 

pouţitelný. Vhodné je vyuţít ho pro sebehodnocení všech typů organizací ve veřejném 

sektoru na národní, regionální či místní úrovni. Pilotní projekty CAF byly původně 

určeny pro územní veřejnou správu, postupem času se stále více dostává do popředí 

zájem rozšířit model i do všech dozorových orgánů a do orgánů ústřední státní správy.  

3.4.3. Benchmarking 

Moderní metoda vzájemného srovnávání, učení se jeden od druhého a tím dosaţení 

zvýšení kvality a výkonu – benchmarking
9
 byla ve veřejné správě ČR poprvé 

uskutečněna v rámci pilotního projektu „CENA A VÝKON“ v letech 2002 – 2003. 

Tento projekt svými zkušenostmi potvrdil vhodnost vyuţití metody v oblasti veřejných 

sluţeb v ČR. Zatímco v některých zemích je tato metoda pro subjekty veřejné správy 

povinná, u nás jde zatím o vítanou iniciativu samotných úřadů.  

Podle autorů publikace „Benchmarking ve veřejné správě“ popisuje 

benchmarkingová organizace v kanadském Ontariu (OMBI) benchmarkingový cyklus  

v sedmi krocích: 

1. Výběr činností/oblastí pro benchmarking (Select Programs for Benchmarking) 

2. Vypracování profilů sluţeb (Develop Service Profiles) 

3. Sběr a analýza dat o výkonu (Collect and Analyze Data) 

4. Stanovení pásma výkonu (Identify Best Performers) 

5. Identifikace nejlepších postupů (Assess Best Practices) 

6. Vypracování strategií pro porovnávání (Develop Emulation Strategies) 

7. Vyhodnocení výsledků a procesů (Evaluate Outcomes and Process) 

                                                             

9 z anglického „benchmark“ – mimo jiné „porovnávací ukazatel“ 
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Po skončení cyklu začíná nový, během kterého lze benchmarking uplatnit nejen pro 

další oblast, ale především porovnávat ukazatele vlastní organizace s údaji za minulé 

období. Lze si tak ověřit, zda došlo po uplatnění změn ke zlepšení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Benchmarkingový cyklus [2] 

 

Základem benchmarkingu je tedy měření výkonu, nikoli však jen zjišťování 

údajů a dat o výkonech či nákladech. Tato data je potřeba převést na ukazatele a z těchto 

informací vyvozovat závěry a provádět změny. Metoda benchmarkingu se přitom více 

zaměřuje na výstupy neţ na vstupy. Ve veřejné správě lze pouţívat různé druhy měřítek, 

která lze rozdělit do následujících čtyř kategorií: 

 měřítka výkonů (výstupů) 

Byla vytvořena pro porovnání sluţeb organizací a musí vypovídat spíše o činnosti 

organizace neţ o pracovním zatíţení zaměstnanců. 

 měřítka účinnosti 

Znázorňují vztah mezi sluţbami nebo produkty a zdroji nutnými k jejich produkci (bývají 

vyjádřené např. jako jednotka nákladů). 

 měřítka efektivnosti (výsledku) 
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Zachycují kvalitu výkonu nebo naznačují rozsah, ve kterém jsou plněny cíle dané 

organizace (měřítka včasnosti a míry uspokojení občanů/klientů). 

 měřítka produktivity 

Skládají sloţky účinnosti a efektivnosti do jednoho ukazatele (např. počet bezchybně 

vyřízených ţádostí za hodinu). 

V zemích, kde se benchmarking ve veřejné správě vyuţívá, odborná literatura 

uvádí následující společná východiska pro pouţití benchmarkingu: [2] 

 objektivní hodnocení prováděné činnosti, 

 vytváření trvalého tlaku na zlepšení, 

 odhalení oblastí, ve kterých je nutné zlepšení, 

 identifikace lepších a kvalitnějších postupů, 

 zaměření na propojenost procesů s výsledky, 

 implementace změny s cílem dosáhnout zlepšení, 

 testování, zda byla zlepšení úspěšná. 

Obecně je sloţité provést objektivní hodnocení provedené činnosti organizace, 

pokud by nebylo srovnání se stejným hodnocením v obdobné organizaci, která provádí 

stejnou činnost, poskytuje tytéţ sluţby. Metoda benchmarkingu je proto důleţitým 

nástroje pro porovnání a hodnocení činností objektivnějším způsobem, zvláště  

ve veřejném sektoru, kde chybí tlak způsobený trţní konkurencí. Informace, vzešlé z této 

meziorganizační „soutěţe“, tedy z porovnání stejných výstupů, by měla být 

akcelerátorem pro zlepšení chodu organizací. Benchmarking tak můţe vytvářet trvalý tlak 

na zvyšování kvality. 

3.4.4. Občanská charta 

Chartu občana lze obecně definovat jako veřejný dokument, kterým se stanoví 

základní informace o poskytovaných sluţbách, o úrovni sluţeb, kterou můţe zákazník 

očekávat, stejně tak jako způsob podávání stíţností či návrhů na zlepšení.  

Charty občanů jsou nástrojem na:  

 lepší porozumění potřebám a očekávání občanů,  

 na hodnocení úřadů z pohledu občanů,  

 vedení dialogu s občanem,  
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 vyřizování stíţností,  

 nastavení standardů veřejných sluţeb. 

Cílem charty je zkvalitnit výkon správních činností a veřejných sluţeb na těch 

pracovištích, která přicházejí bezprostředně do styku s občany. Charta pro občana je 

veřejný závazek sluţby, jehoţ splnění můţe uţivatel očekávat, jejím cílem je seznámit 

občana se způsobem, jakým bude sluţba poskytnuta, co se stane, pokud tento závazek 

poskytovatele nebude dodrţen. 

Dokument Charty obsahuje:  

 základní údaje o úřadu nebo organizaci,  

 údaje o tom, komu je poskytovaná sluţba určena,  

 označení budovy, místnosti, hodiny určené veřejnosti,  

 závazné lhůty a standardy kvality,  

 informace o pracovnících,  

 jaké nutné údaje musí poskytnout organizaci uţivatel sluţby,  

 informace o způsobu řešení případných problémů. 

Podle autorů „Zlepšování orientace zákazníků prostřednictvím chart sluţeb“ [4] 

neexistuje jeden nejlepší nástroj pro zvýšení kvality veřejných sluţeb. Různé organizace 

uţívají různé metody, či dokonce jejich mixy. Pokud se management rozhodne  

pro zvýšení kvality sluţeb, bývá jeho zájmem zviditelnit, ţe jeho přístup je „objektivní“. 

Například normy ISO 9001 definují kvalitu tak přesně, ţe je chrání před obviněním ze 

„subjektivnosti“. Vývojem přístupu k řízení kvality manaţeři začínají vyuţívat metod 

sebehodnocení (CAF – Společný hodnotící rámec nebo model EFQM Excellence), 

jelikoţ tyto mají velký význam pro přijetí odpovědnosti za zlepšování kvality samotnými 

zaměstnanci. A protoţe toto se děje uvnitř organizace, pro externí zainteresované strany 

přicházejí charty sluţeb, aby oběma stranám ukázaly, jaký standard sluţeb zákazníci 

očekávají. Charty přitom poskytnou dobrý rámec pro uskutečnění kulturní změny, která 

umoţní zákazníkovi se lépe orientovat. Je přitom nutné zdůraznit, ţe charty sluţeb jsou 

přínosné pouze tehdy, kdyţ přinášejí zlepšení kvality – nestačí je jen provádět. Z těchto 

důvodů je nezbytné, aby tento projekt vzali za své všichni uvnitř i vně organizace.  
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3.4.5. Normy ISO 

Normy ISO jsou nástrojem, který byl původně určen pro soukromý sektor, nyní se 

ale zavádí i v sektoru veřejném. Nezáleţí současně na tom, zda se jedná o výrobní nebo 

nevýrobní organizace, jelikoţ normy se obecně orientují na dosahování cílů, které si sama 

organizace uloţila. Koncepce norem ISO je zaloţena na aplikaci poţadavků 

definovaných souborem norem ISO 9000, které jsou respektovány i politikou EU 

v oblasti posuzování shody. Nejde přitom o závazné předpisy, ale pouze o doporučení,  

o systém kontrol a prevencí. V centru pozornosti je soubor čtyř norem: 

ISO 9000 – Systémy managementu jakosti. Základy, zásady a slovník 

ISO 9001  – Systémy managementu jakosti. Poţadavky 

ISO 9004  – Systémy managementu jakosti. Směrnice pro zlepšování výkonnosti 

ISO 19011 – Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a systémů 

enviromentálního managementu 

Procesní přístup k systémům managementu jakosti je zřetelný z tzv. procesního 

modelu, který je v těchto normách zvýrazněn: 

 

Obrázek č. 3 – Neustálé zlepšování systému managementu kvality [5] 

 

Na rozdíl od některých jiných nástrojů zvyšování kvality, normy ISO jsou 

certifikovanou metodou. International Organization for Standardization sama však 
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certifikáty nevydává. Tímto se zabývají certifikační společnosti, na organizaci ISO 

nezávislé. Certifikované systémy pro zajištění kvality jsou poměrně nákladné na zavedení 

systému, zvláště pak na jejich udrţování a přesto neexistuje jistota, ţe certifikací systému 

získá organizace zvýšení kvality.  

Pokud jde o normy ISO jako nástroj hodnocení kvality ve veřejné správě, je potřeba 

zváţit určité cíle, které úřady sledují. Především zvýšení přehlednosti řízení, které se 

zaměřuje na lepší činnost a efektivitu jednotlivých odborů úřadu. S tím souvisí lepší 

dostupnost informací pro občany a jejich větší spokojenost. Jelikoţ se veřejná správa  

od soukromého sektoru v určitých ohledech liší, při zavádění norem ISO je potřeba brát 

v úvahu určité rozdíly [7]: 

 Oproti soukromému sektoru je řízení veřejné správy přesně stanoveno zákony, 

tudíţ veškerá struktura managementu a odpovědnosti jsou zde sloţitější.  

 Mezi úřady nevzniká konkurenční prostředí, neexistují jiné instituce, pro které by se 

mohl zákazník rozhodnout a tak se na veřejnou správu můţeme v podstatě dívat jako 

na monopol, s čímţ souvisí i zřejmé nedostatky.  

 Zákazníci (klienti) nemají moţnost volby mezi mnoţstvím institucí tak, jak to 

funguje v soukromém sektoru.  

 Motivem úřadů není tvorba zisku, z toho plyne, ţe můţe být těţké přesvědčit vedení 

a zaměstnance, aby zaváděli systémy kvality a snaţili se o uspokojení potřeb zákazníků.  

 Systém výše uvedených norem musí být certifikován10 a registrován11. Obě tyto 

skutečnosti od sebe podle organizace ISO nelze oddělovat. Na druhou stranu je vhodné 

zdůraznit, ţe organizace nemusí nutně certifikaci provést a můţe tak ušetřit značné 

finanční prostředky. Normy lze pouţít pouze jako inspiraci, případně je dále kombinovat 

s dalšími nástroji, jako je CAF, benchmarking a další.  

4. Statutární město Most - správní vývoj města 

V polovině 13. století se městem stal i Most, přesné datum jeho povýšení však 

neznáme. Panovník, jako majitel a správce země, díky uděleným privilegiím v této době 

umoţnil městům hospodářský rozvoj. Přemysl Otakar II. tak v roce 1273 udělil Mostu 

                                                             
10 vydání písemného rozhodnutí nezávislým vnějším úřadem 
11 předpokládá certifikaci a následné zaznamenání certifikátu do registru klientů 
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právo nuceného skladu kupeckého zboţí (povinnost kupců projet městem při cestách 

vzdálených dvě míle od něj), právo věznit dluţníky a právo mílové, jehoţ obsahem byl 

monopol řemeslníků sdruţených v cechu na provozování a prodej svých výrobků či 

sluţeb nejen v okruhu městských hradeb, ale i v okruhu jedné míle kolem města. 

V průběhu doby získal Most ještě další privilegia, jako provozování řemesel s výjimkou 

kovářství a také například právo konání výročních trhů. Správa města byla jiţ od počátku 

rozdělena na dvě sloţky: královskou, představovanou rychtářem a samosprávnou, 

svěřenou do rukou městské rady. Úřad rychtáře, jako reprezentanta panovníka, 

svrchovaného pána a majitele města, byl vladařem obsazen pronájmem rychty, 

měšťanského domu s výsadním postavením, a to především osvobozením od placení 

dávek a poplatků. Tento úřad byl pronajímán zpravidla na krátkou dobu (1 rok), později  

i doţivotně nebo dědičně. Rychtář, jako královský zástupce, ručil především za klid  

a pořádek ve městě včetně dodrţování právního řádu. Podléhalo mu soudnictví, jak 

trestní, tak civilní, vybírání pokut a jejich odvádění panovníkovi, dohled nad místními 

trhy, především řádné dodrţování vah a měr a dohled nad ţidovským obyvatelstvem.  

Během husitských válek prošla funkce rychtáře zásadní proměnou. Revoluční 

vzpoura části obyvatel země znemoţnila fungování královské centrální moci, a tím ztratil 

rychtář svůj význam i v Mostě. Stal se tak plně závislým na městské radě. Roku 1547,  

po poráţce povstání proti králi Ferdinandu I., panovník města nejenom potrestal 

hospodářsky (konfiskací veškerých pozemků a zádušních a městských důchodů), odebral 

jim městská privilegia, zrušil městské cechy a uvalil na ně novou daň z piva a sladu, ale 

výrazně zasáhl do správy měst zrušením voleb městských konšelů (radních) a zavedením 

jejich jmenování královskou komorou bez ohledu na názor měšťanů. Tím významně 

omezil autonomii měst a zavedením staronové instituce královského rychtáře upevnil 

centrální moc panovníka. Tyto sankce postihly i Most, jemuţ byla bývalá privilegia 

Ferdinandem I. vrácena aţ na prosbu měšťanů o odpuštění a milost v roce 1549. Nicméně 

královský rychtář obdrţel mnoho pravomocí a nic na tom nezměnila ani ţádost městské 

rady králi o obnovení starých zvyklostí. Účastnil se zasedání městské rady, sledoval její 

průběh a podával o ní zprávy králi. Dohlíţel především na řádný odvod královských 

důchodů, účastnil se městských soudů a kontroloval cechy. Funkce původního 

(městského) rychtáře byla dále vykonávána, i kdyţ s omezením z dob husitských válek – 

městskému rychtáři byl přiznán pouze policejní dohled ve městě. Hodnost královského 
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rychtáře končila většinou úmrtím, velmi zřídka rezignací ze zdravotních důvodů či 

vysokého stáří, na rozdíl od městských rychtářů, kteří se ve funkci v Mostě od 16. století 

pravidelně po roce střídali. Oba tyto úřady se však netěšily velké oblibě mezi ostatními 

měšťany, nebyly spojeny ani s velkými finančními poţitky. Městský rychtář coby 

policejní úředník navíc nebyl v oblibě ani mezi obyvatelstvem.  

Samosprávnou součást vývoje měst představovala městská rada. Vyvinula se  

z tzv. sboru příseţných (kmetů, obecních starších), který pod předsednictvím rychtáře 

plnil úlohu městského soudu. Příseţní byli voleni ostatními svobodnými měšťany a ve 

funkci byli potvrzováni královským úředníkem, právě tak jako později konšelé a rychtáři. 

Z této vnitřní správy města se úloha příseţných začala záhy vztahovat i na správu města 

jako celek. Dlouhodobým procesem se pak ve druhé polovině 13. století ve městě 

objevují dva subjekty – původní sbor příseţných a z něho oddělená městská rada (radní 

neboli konšelé
12

), která se stala rozhodujícím správním orgánem ve městě. Příseţné  

i konšely vybírali měšťané z nejpřednějších městských rodin a jejich funkčním obdobím 

byl 1 rok, i kdyţ postupem doby byli do stejných funkcí voleni stejní měšťané. Počet 

členů rady se řídil velikostí města a měl od 4 do 12 členů. V Mostě, který patřil mezi 

významná královská města, se počet ustálil na 12 konšelích a stejném počtu soudního 

sboru. Ve 14. století kolegiu konšelů předsedal purkmistr
13

 a v jeho pozici se museli 

vystřídat všichni konšelé. V Mostě tak byl kaţdý měsíc jiný purkmistr. Zpočátku se 

jednalo pouze o ryze formální funkci, purkmistr nikdy nevystupoval samostatně, nestál 

v čele města, nýbrţ v čele rady a neměl ţádné samostatné rozhodovací pravomoci. 

Výjimkou byl snad jen první nově zvolený purkmistr, nazývaný primátor nebo také 

primas, který po celou dobu fungování rady dohlíţel na hospodářské záleţitosti města. 

Nakonec se z tohoto úřadu vyvinula samostatná hodnost.  

Vrcholný rozkvět královských měst probíhal od konce 14. století do poloviny 16. 

století. Městská rada do svých rukou soustředila veškerou správní i právní agendu města. 

Místa radních obsazovali členové cechů, kteří se setkávali na pravidelných ranních 

zasedáních, kde řešili záleţitosti města. Původně se jednání vţdy konala v domě 

předsedajícího konšela a teprve později, po zřízení radnic, se všechna významná 

                                                             
12 z latinského „consules“ 

13 z německého „bürgermeister“ 
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shromáţdění konala pouze zde. Právě tak se městské písemnosti uchovávaly 

v měšťanských domech a přenášely se spolu s městskou pečetí do domu nového 

purkmistra. V Mostě jiţ v roce 1361 povolil Karel IV. zřízení kupeckého domu, z jehoţ 

výnosů mělo město financovat opravy svého opevnění. Jestli však tento dům slouţil  

i k setkávání konšelů, zjistit bohuţel nelze. Teprve Vladislav Jagellonský 5. října 1472 

povolil Mostu zřízení radničního domu, kam byly přeneseny městské písemnosti, 

městské knihy, pečetidlo a obecní účty s městskou pokladnou. S rozvojem administrativy 

byla městská rada nucena zaměstnávat určitý počet úředníků a sluhů, z nichţ 

nejvýznamnější byl městský písař. Během 16. století se pak z tohoto úřadu vyčlenil 

městský právník (syndikus) a další typy písařů (důchodní, sirotčí, atd.). V 17. století rada 

jiţ sama nevykonávala hospodářskou správu, ale pouze dohlíţela na činnost úředníků 

spravujících městské finance. Reformy Marie Terezie přinesly i změny do městské 

správy. Na státní záleţitosti dohlíţel krajský hejtman a ve věcech hospodářských bylo 

město podřízeno královskému podkomořímu. Za vlády Josefa II. bylo roztříštěné městské 

právo radikálně zasaţeno státními reformami, kdy vznikly nové městské úřady – 

regulované magistráty, které se měly stát součástí byrokratické soustavy státní správy 

řízené z jediného centra – Vídně. Nově vzniklé magistráty nahradily většinu ostatních 

úřadů a soudů, které byly tímto zrušeny. Mostecký magistrát, jehoţ činnost byla zahájena 

22. července 1788,  se skládal ze tří oddělených senátů – politického, civilního  

a trestního. Byl zvolen purkmistr a dva místopurkmistři.  

Revoluční rok 1848 zasáhl Rakousko politicky nepřipravené. Státní správa byla 

v rukou říšského kancléře Metternicha a stav veřejných financí neutěšený. Udrţování 

centrálních státních úřadů bylo velmi nákladnou záleţitostí, proto ministerstvo vnitra 

přeneslo část svých pravomocí na nově vznikající obecní samosprávy. Obec tak 

spravovala nejen své záleţitosti, ale musela se postarat i o kompetence, které na ni 

delegoval stát (tzv. přenesená působnost). Stát pak během času předával stále více svých 

úkolů obcím, coţ však obce neúměrně zadluţovalo, neboť jejich příjmy nemohly pokrýt 

rostoucí výdaje na státní správu. Stát tak poprvé oddělil od sebe činnost veřejné správy 

a soudnictví.  

Základem samosprávy v Mostě se stal obecní výbor, zvolený jiţ v roce 1848, 

neoficielně nazývaný obecní zastupitelstvo. Obecní představenstvo – starosta a radní 

byli zvoleni z jeho středu. Pojem „starosta“ nahradil označení „purkmistr“, jako výraz pro 
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moderní funkci po reformách z let 1848 – 1850. Město Most se také stalo městem okresní 

politické správy a sídlem 2. soudní instance -  krajského soudu. Významnými městskými 

činiteli, purkmistry nebo starosty té doby byli například Kaspar Kutschera, kterému se 

podařilo uhájit postavení města mezi okresními politickými správami, dále Anton Pock, 

který se významně na uvedených změnách podílel. Dalším neopomenutelným muţem byl 

Carl Pohnert, který stál v čele obecního zastupitelstva od roku 1877 do roku 1906 a pod 

jehoţ vedením se Most stal členem Českého zemského ústředí obcí, měst a okresů  

a zůstal jím aţ do roku 1938. 

Vznik samostatného Československa přinesl do samosprávy mnoho 

demokratických prvků. Především byl upraven volební řád, který umoţňoval všem 

muţům a ţenám, starším 21 let a majícím v obci delší neţ tříměsíční pobyt, volební 

právo. Základní orgánem obecní samosprávy se stalo obecní (městské) zastupitelstvo, 

do kterého bylo v Mostě zvoleno 42 členů. Zastupitelstvo si pak zvolilo starostu, jeho dva 

náměstky a 11 radních, kteří tvořili městskou radu.  

9. října 1938 obsadily Most německé jednotky, byla vytvořena tzv. Říšská ţupa 

sudetská, která měla být vzorem pro následné uspořádání ţup v celé Německé říši. 

Obecní samospráva se stala závislou na státních i stranických orgánech, byla pod jejich 

stálým dohledem. Konec války přinesl i rozvrat okupační správy a na místo dosavadních 

úřadů a institucí se objevily nové.  

Základní změnou poválečného uspořádání Československa byl vznik národních 

výborů, resp. místních národních výborů v obcích jako orgánů státní moci a správy. 

Rozšířením jejich pravomocí došlo k převzetí vlivu nejen na tradiční okruh samosprávy, 

ale k převzetí i berní správy, agendy pracovních a sociálního úřadů a sloţek Bezpečnosti. 

Orgány národních výborů byly – plénum, rada, předseda, referenti a komise. Systém 

vlády stran v nové republice představovala tzv. Národní fronta, ovládaná zcela KSČ. 

V Mostě se v roce 1946 ujal vlády nový MNV, sloţený z členů čtyř politických stran. 

Prvním předsedou se stal komunista František Kuchař. Po „slavném únorovém vítězství 

dělnické třídy“ byly národní výbory očištěny od všech, kteří „úmyslně kladli překáţky  

na cestě pokroku“, v jejich čele stáli výhradně členové KSČ. Vydáním nové ústavy v roce 

1960 byl posílen význam národních výborů, jejichţ členové se stali poslanci, vznikly 

městské národní výbory. Republika byla rozdělena na 10 krajů a 108 okresů. V roce 
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1967 byl schválen nový zákon o národních výborech, v němţ nalezneme určité prvky 

k posílení samosprávné role národních výborů.  

Po roce 1989 byla na základě nového zákona o obcích a zákona o okresních 

úřadech provedena zásadní reforma veřejné správy. Byly zrušeny národní výbory, které 

po volbách v listopadu 1990 nahradily městské a obecní úřady i s jejich orgány – 

zastupitelstvem, radou, starostou a ve statutárních městech primátorem. Obcím tak byla 

navrácena jejich suverenita na principech samosprávy. Na úrovni okresů byly zřízeny 

okresní úřady, v jejichţ čele stál přednosta, jmenovaný vládou a jejichţ úkolem bylo 

zajištění státní správy se všeobecnou působností. Okresní úřady byly k 31. 12. 2002 

zrušeny a podstatná část jejich kompetencí byla v rámci reformy veřejné správy 

převedena na obce s rozšířenou působností. Také Most se stal jednou z těchto obcí, čímţ 

význam magistrátu podstatně vzrostl. Prvním starostou města se v postkomunistické éře 

v roce 1990 stal Ing. Bořek Valvoda a poté, co se město Most stalo dne 12. listopadu 

2000 městem statutárním, stanul v jeho čele tehdejší starosta Ing. Jiří Šulc coby první 

primátor města. V současné době tuto funkci vykonává jiţ ve druhém volebním období 

Ing. Vlastimil Vozka.  

5. Proces zavedení ČSN EN ISO 9001 na Magistrátu města 

Mostu 

 Statutární město Most se dlouhodobě snaţí o zvyšování kvality poskytovaných 

veřejných sluţeb, a proto v minulosti přistoupilo k různým opatřením, které by měly vést 

ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti činnosti magistrátu, ke zlepšování sluţeb občanům. 

Mimo plnění úkolů vyplývajících z příslušných právních předpisů, tj. plnění úkolů 

v oblasti samostatné a přenesené působnosti, patří mezi dlouhodobé cíle města zejména: 

 zkvalitňování komunikace s občany a médii, 

 zavádění nových veřejných sluţeb pro občany, 

 efektivní fungování magistrátu, 

 tvorba strategických plánů, 

 ekologické chování magistrátu, 

 transparentnost veřejných zakázek. 
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 V souladu s těmito cíli byla v činnosti magistrátu nastartována řada procesů, které 

vedly k přiblíţení úřadu občanům a zainteresovaným organizacím. Patří mezi ně 

například pořádání pravidelných a mimořádných tiskových konferencí po kaţdém konání 

rady města, vydávání průběţných tiskových zpráv, vyhlašování anket k aktuálnímu dění 

ve městě za účelem zjištění názorů občanů, v rámci ekologického chování úřadu byly  

na chodbách úřadu umístěny kontejnery na tříděný odpad, magistrát se zapojil do 

projektu Czech POINT, byl spuštěn provoz elektronické aukce pro veřejné zakázky 

„aukční síň“ - tento nástroj sniţuje cca o polovinu transakční náklady a potřebný čas  

a současně se jedná o mimořádně silný protikorupční nástroj. Významné ulehčení 

vyřizování různých agend pro imobilní a jinak potřebné občany přineslo zavedení 

institutu „pojízdný úřad“ – občan nemusí na úřad, úřad přijde za občanem. Za tyto a další 

aktivity získalo města v minulosti řadu významných ocenění.  

 Z výše uvedeného je patrné, ţe hlavním cílem Magistrátu města Most je tedy 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), cituji: „…pečovat  

o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů 

chránit veřejný zájem vyjádřený v zákonech.“ Tento cíl se město snaţí naplňovat 

orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě města trvalým 

zlepšováním systému řízení, mimo jiné zaváděním standardů kvality do řízení orgánů 

územní veřejné správy při správě obce. Za tímto účelem Rada města Mostu svým 

usnesením ze dne 15. 05. 2008 rozhodla o zavedení systému řízení kvality dle normy 

ČSN EN ISO 9001:2009, resp. EN ISO 9001:2008. Následně Rada města Mostu dne  

17. 12. 2009 schválila Politiku kvality, která je jedním ze strategických dokumentů 

systému kvality dle normy ČSN EN 9001:2009 a je závazným dokumentem jak  

pro vedení, tak i zaměstnance města. Současně rada schválila i Cíle kvality, které se 

pravidelně aktualizují.  

 Celému procesu zavedení však předcházely úvahy, kterou cestou se ubírat. Další 

zvaţovanou metodou kvality byla norma ISO řady ISO/IEC 27001 – Systém 

managementu bezpečnosti informací (ISMS). V roce 2007 proběhla na magistrátu 

procesní analýza, jejímţ úkolem bylo zmapovat jednotlivé dílčí procesy a jejich 

návaznost v rámci celého magistrátu a navrhnout případné koncepční začlenění činností. 

V jejím rámci byla ustanovena pracovní skupina, sloţená z některých vedoucích 

pracovníků, kteří za pomoci ostatních kolegů mapovali jednotlivé procesy magistrátu,  
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a to včetně jejich personální a časové náročnosti. Na základě analýzy došlo v roce 2008  

k přesunům některých činností a k organizačním změnám (např. zřízení funkce manaţera 

kvality), které měly za úkol zefektivnit činnost úřadu. Procesní analýza slouţila jako 

podklad pro zamýšlenou elektronizaci a digitalizaci procesů na magistrátu a ke 

konečnému cíli – certifikace systémů řízení jakosti podle normy EN ISO 9001:2008. 

 Pro samotnou implementaci normy vzešla z vyhlášené veřejné zakázky (v květnu 

2009) úspěšně poradenská firma ATTEST, s.r.o., která je členem nadnárodní společnosti 

ABET HOLDING, a.s., jeţ se jiţ deset let úspěšně zaměřuje na posílení pozice svých 

klientů v silném konkurenčním prostředí tuzemského i zahraničního trhu. V červnu 2009 

byla zahájena implementace novelizované normy EN ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 

9001:2009) na Magistrátu města Mostu. Do tohoto procesu se zapojili téměř všichni 

pracovníci úřadu, byli proškoleni metodici a interní auditoři. Při pravidelných konzultací 

s poradenskou firmou byla metodikům vysvětlena filozofie metody, vedoucí především 

ke zvýšení přehlednosti řízení, které se zaměřuje na lepší činnost a efektivitu 

jednotlivých odborů úřadu. Pro pracovníky to znamenalo popsat krok po kroku svoji 

činnost, ať jiţ samosprávnou či v linii státní správy. Na toto navazovalo vytvoření mapy 

procesů a jejich grafické zobrazení. Provázanost pak byla dokončena zmapováním 

vyuţívání externích a interních dokumentů a sjednocením vyuţívaných formulářů  

a záznamů. Jednalo se o činnost časově velmi náročnou a ze strany zainteresovaných 

pracovníků ne vţdy dobře pochopenou. Magistrát si však stanovil vysoké cíle ve směru 

detailního zmapování a zpracování procesů, dále v sestavení datových a obsluţných 

specifikací procesů tak, aby tyto byly vyuţitelné k zavedení procesního informačního 

systému bázi SOA (architektura orientovaná na sluţby; SOA nepředstavuje konkrétní 

technologii, ale spíše koncept či přístup k tvorbě informačních systémů), ve vytvoření 

mapy procesů, vypracování potřebné dokumentace a k integraci systému kvality  

do informačního systému. Po provedení certifikačního auditu v dubnu 2010 byl 

statutárnímu městu Most dne 13. května 2010 udělen Certifikát systému řízení kvality 

(příloha číslo 1) s platností od 22. dubna 2010 do 22. dubna 2013, který byl shledán 

shodným s poţadavky normy pro systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009 pro 

rozsah činností a sluţeb všeobecné činnosti samosprávy a státní správy. Certifikát byl 

udělen certifikační autoritou T Cert, s.r.o., jako nezávislým certifikačním orgánem  
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s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci, který byl 

vybrán na základě poptávkového řízení v únoru 2010. 

Tento přístup přinesl nejen velice podrobné zpracování informací (popsáno bylo 

303 procesů s 242 metrikami), ale projevil se i v nákladech na zavedení, které byly 

vyšší, neţ je u organizace veřejné správy běţné. Jejich výše je patrná z této tabulky: 

 

Tabulka č. 1 – Náklady na implementaci ČSN EN ISO 9001:2009 u Magistrátu města Mostu 

 

 

 

 

 

 

 Další náklady jsou pak vyčísleny na vyuţívání normy, a to na dozorové audity 

(1x za rok ve výši 60 000 Kč) a certifikační audity (1x za tři roky 102 600 Kč). 

 Za implementaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001 získalo město Most 

dne 8. 2. 2011 Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2010,  

a to její bronzový stupeň (příloha č. 2). Tento stupeň ocenění je pro organizace, které se 

zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující kvalitu veřejné 

sluţby. Střední „stříbrný“ stupeň ocenění lze získat za dosaţení stanovených parametrů, 

dokládajících potřebnou kvalitu a je moţno o něj usilovat po 3 letech uţívání 

zavedených systémů. Nejvyšším oceněním je od roku 2008 Národní cena kvality ČR. 

Tento program je zaloţen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti 

všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování 

poţadavků zákazníka a dosaţení ekonomické úspěšnosti. Od roku 2006 se Národní cena 

kvality ČR vyhlašuje jak pro podnikatelský, tak i pro veřejný sektor.  

Náklady na implementaci normy pro poradenskou firmu 932 256 Kč

Náklady na interní audit s poradenskou firmou a úspěšná 

certifikace
144 000 Kč

Náklady na certifikační audit a poplatky za získání 

certifikátu u certifikační autority
106 200 Kč

Celkem 1 182 456 Kč
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6. Výsledky, změny po zavedení ČSN EN ISO 9001  

na Magistrátu města Mostu 

6.1.   Předcertifikační audit 

 Ve dnech 22. 3. a 26. 3. 2010 proběhlo na úřadě přezkoumání systému 

managementu kvality – předcertifikační audit. [15] Přezkoumány byly dokumenty, 

podávající obraz o funkčnosti SMK (politika kvality, cíle kvality). Byly provedeny 

vnitřní kontroly a audity, veřejnosprávní kontroly, kdy nebyly shledány ţádné závaţné 

nedostatky, byla pouze uloţena některá doporučující opatření. Ve směru zapojení 

zaměstnanců byly cíle kvality naplněny – plán vzdělávání byl průběţně plněn, byl sníţen 

oběh písemností v listinné podobě (plným zapojením elektronické spisové sluţby, 

vyuţitím intranetu, stanovením pravidel pro vydávání a oběhu řízených dokumentů), 

silnou stránkou organizace znamenalo aktivní zapojení všech zaměstnanců při zavádění 

SMK. U zaměření na zákazníka/občana se podařilo v oblasti samosprávy zavést pouze 

jeden elektronický formulář (podání stíţnosti), z minulosti však jiţ jsou vyuţívány 

elektronické formuláře v oblasti státní správy (odbory stavební úřad, správních činností, 

ţivnostenský řad, dopravní úřad, sociálních věcí). V lednu 2010 byl zahájen provoz 

nových webových stránek města, kde byla část „Úřad on-line“ rozšířena o úsek Diskuze, 

dotazy (moderovaná diskuze, dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, E-úředník – krátké dotazy k nejdůleţitějším tématům, formulář k podání 

stíţnosti). Bylo pokračováno ve vyhlašování veřejných zakázek na webových stránkách 

magistrátu.  

 Zpětná vazba od občanů je na magistrátu získávána z nejrůznějších zdrojů:  

z vystoupení občanů při jednání Zastupitelstva města Mostu, z podnětů zaslaných 

tajemníkovi města Mostu prostřednictvím schránky důvěry, z přijatých stíţností, podnětů, 

pochval a poděkování, z provedených anket. Za sledované období (I. čtvrtletí 2010) 

vystoupili na jednání zastupitelstva 2 občané, jejichţ dotazy byly řádně odpovězeny, 

tajemník obdrţel 4 podněty, z toho 2 nepříslušely k řešení magistrátu (byly předány 

příslušným organizacím). Úseku interního auditu a kontroly bylo doručeno 17 stíţností  

na řešení záleţitostí občanů směřujících na činnost zaměstnanců MmM a 5 poděkování 
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(3x za postoupení broţury „Most v proměnách“, po jedné za změnu autobusového spoje  

a za urychlené zodpovězení ţádosti). Přehled stíţností je uveden v  následující tabulce: 

 

Tabulka č. 2 – Evidované stížnosti za 1. čtvrtletí 2010 [15] 

 

Přehled evidovaných stíţností Počet 

důvodné stíţnosti 6 

- z toho stíţnosti dle správního řádu* 0 

nedůvodné stíţnosti 12 

- z toho stíţnosti dle správního řádu 10 

stíţnosti v šetření (neuzavřené) 17 

- z toho stíţnosti dle správního řádu 7 

celkem 35 

- z toho stíţnosti dle správního řádu 17 

  * jedná se o stíţnosti zaměřené na nevhodné chování úředních osob nebo postup správního orgánu 

 

Pokud se týká provedených anket, v rámci doporučení interního auditu SMK bylo 

navrţeno vypracovat dokumentovaný postup pro řízení vyhlašování a vyhodnocování 

anket pro zjišťování spokojenosti zákazníků/občanů, který později vyústil ve vydání 

interního dokumentu s touto problematikou. Cílem ankety provedené ve sledovaném 

období prostřednictvím anketního lístku a internetu, kterou byla sledována úroveň 

informovanosti veřejnosti a způsob čerpání informací o činnosti města a magistrátu, dále 

četnost návštěv klientů a spokojenost s přístupem zaměstnanců při vyřizování jejich 

záleţitostí, bylo další zkvalitnění práce města a magistrátu. Z průzkumu vyplynulo, ţe 

nejvíce informací občané čerpají z tištěného vydání Mosteckých listů (měsíčního 

periodika města Mostu) a webových stránek města, přičemţ tímto způsobem občané 

získávají postačující mnoţství údajů. Celkově pak jsou klienti spokojeni s přístupem 

zaměstnanců při vyřizování svých záleţitostí. Dohromady bylo odevzdáno 197 anketních 

lístků, z nichţ 8 obsahovalo návrh na zlepšení činnosti magistrátu. Tři z nich byly spíše 

názory, na které nešlo reagovat, zbytek byl předán příslušným odborům k posouzení  

a dalšímu vyuţití, např.: 
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 rozšířit formuláře ţádostí odboru stavební úřad o kolonku pro telefonní kontakt – 

nebylo moţno vyhovět, jelikoţ se jedná o celostátně sjednocený formulář vydaný 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

 zvýšit počet úředních dnů – úřední dny na části magistrátu jsou po celý pracovní 

týden, zbytek odborů přijímá klienty i v mimoúřední dny po vzájemné domluvě, 

 realizovat světelnou signalizaci nad dveřmi kanceláří „volno – obsazeno“ – systém je 

vyuţíván u pracoviště Czech POINT
14

, o dalším rozšíření se, zejména z důvodů přetíţení 

elektrické sítě v budově magistrátu, neuvaţuje.  

Výsledky ankety jsou součástí přílohy číslo 3. [15]  

 Součástí přezkumu SMK bylo také hodnocení dodavatelů (evidence je vedena na 

intranetu MmM) s tím, ţe magistrát ve sledovaném období ohodnotil 22 dodavatelů a aţ 

na jednu výjimku byla spolupráce hodnocena jako velmi dobrá. Tyto výsledky jsou však 

vyuţívány pouze podpůrně, nebo v přímém zadání veřejné zakázky, jelikoţ pro výběr 

dodavatelů je rozhodující zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 Z přezkumu systému managementu kvality vyplynula následující doporučení pro 

zlepšování v roce 2010: 

 ke zlepšení efektivnosti SMK a jednotlivých procesů 

 pořádat pravidelné porady SMK s vlastníky procesů za účasti procesních 

metodiků 

 propracovat evidenci interních dokumentů, formulářů a záznamů na MmM 

 ke zlepšení sluţby ve vztahu k poţadavkům klienta 

 ke stanoveným cílům kvality  

- doplnit cílové úkoly pro rok 2010 odborů magistrátu tak, aby naplňovaly 

politiku a cíle kvality s termínem květen 2010, 

 pro zvýšení komfortu vyřizování zákazníků 

- vrátit se k záměru dostavby okolo obvodu budovy magistrátu tak, aby zde byla 

umístěna kontaktní pracoviště nejvytíţenějších odborů, 

                                                             

14 pracoviště poskytující např. výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního, ţivnostenského  

a insolvenčního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, vykonává legalizaci a vidimaci listin (ověřování 

podpisů a listin) 
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- zváţit umístění pracoviště Czech POINT do přízemí hlavní budovy  

a prodlouţení úředních hodin tohoto pracoviště, 

- posoudit moţnost rozšíření vyvolávacího a rezervačního systému na hlavní 

budově u odborů, kde je tato sluţba potřebná, 

 k informační recepci 

- zorganizovat evidování osob navštěvujících úřad v neúřední dny tak, aby 

nevznikaly fronty, 

- umístit na webové stránky města informační letáky pro klienty (tzv. „Rádce 

občanovi“), 

 k vylepšení prostředí ve veřejných prostorách 

- pokračovat v jednotném dovybavení nábytkem ve veřejných prostorách (ţidle, 

stojany pro vyplňování formulářů, atd.), 

- vytvořit podmínky pro zřízení místnosti pro kojící matky, kam by byl umístěn  

i přebalovací pult, 

- umístit zásobníky pitné vody pro veřejnost na kaţdém podlaţí v budovách 

MmM, 

 k politice kvality – k zavádění nových veřejných sluţeb pro občany 

- podnětem k diskuzi byla navrţena témata v oblasti k zajišťování sluţeb  

pro občany, o které je nutno se ze zákona postarat (např. nízkorozpočtová zařízení 

pro seniory a handicapované osoby, městská noclehárna pro bezdomovce, sociální 

byty). 

 Z celkových výsledků interního auditu vyplynulo, ţe nastavený systém je plně 

funkční, byl zaměstnanci přijat a je v praxi vyuţíván.  

6.2.   Přezkoumání systému managementu kvality po roce fungování 

 Po udělení certifikátu systému řízení probíhalo na úřadě naplňování úkolů systému 

a plnění politiky a cílů kvality, které vyústilo k provedení ročního přezkumu SMK. [16] 

Bylo zjištěno, ţe cíle, tak jak byly vymezeny pro rok 2010, byly splněny s výjimkou 

zavedení elektronických formulářů. Cílové úkoly odborů (stanoveno jich bylo 160) byly 

také vyhodnoceny jako splněné kromě úkolu odboru informačního systému – analýzy, 

přípravy výběrového řízení a implementaci nového informačního systému MmM, a úkolu 

odboru kanceláře primátora a tajemníka – koupě softwarového modulu na vzdělávání za 
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účelem efektivnější správy dat vztahujících se k vzdělávání úředníků. Důvodem 

nesplnění cílů byl nedostatek finančních prostředků a závislost na schválení ţádosti studie 

proveditelnosti (u odboru informačního systému). 

 V roce 2010 proběhlo na magistrátu několik typů kontrol a auditů.  

 Interní kontroly a audity 

 Bylo realizováno 211 vnitřních kontrol (samotnými odbory a odborem interního 

auditu a kontroly), 4 interní audity podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě (zákon o finanční kontrole), 73 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových 

organizací a příjemců veřejné finanční podpory a 1 interní audit systému managementu 

kvality. Z vyhodnocení těchto kontrol vyplývá, ţe nebyla zjištěna ţádná váţná 

pochybení, byla ovšem přijata některá opatření (např. k evidenci úředních razítek, 

k vyúčtování sponzorského daru, k dodrţování průběţného čerpání stanoveného 

rozpočtu, k provádění vlastních odpočtů vody u mateřských škol, k vymáhání pohledávek 

statutárním městem Most, k dodrţování pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu zadaných statutárním městem Most). Interní audit SMK doporučil provést 24 

opatření, v průběhu roku bylo 19 doporučení realizováno, na 3 se stále pracuje a 2 návrhy 

nebyly z rozhodnutí rady města uskutečněny.  

 Externí kontroly a audity 

 Celkem bylo externími orgány na úřadě za sledované období provedeno 11 

externích kontrol, z nichţ u 4 byla realizována opatření na základě kontrolních zjištění. 

Externí audit SMK (jednalo se o certifikační audit) byl proveden zástupci firmy T Cert, 

s.r.o. a doporučil provést 9 opatření, z nichţ bylo v průběhu roku 6 uskutečněno, a 3 se 

dosud realizují. 

 Zhodnotíme-li funkčnost zpětné vazby od zákazníků/občanů, byl zpracován interní 

dokument Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stíţností ID_PRmM_22 a na 

doporučení z auditů SMK dokumentovaný postup pro realizaci anket (Ankety 

ID_ST_63). Nadále jsou tedy podněty přijímány prostřednictvím vystoupení občanů  

na jednání zastupitelstva města, ze schránky důvěry tajemníka, z přijatých stíţností, 

podnětů, petic a pochval a provedených anket. Úseku interního auditu bylo doručeno 163 

stíţností 7 petic, jejichţ specifikace je uvedena v následujících tabulkách: 
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Tabulka č. 3 – Evidované stížnosti za rok 2010 [16] 

 

 

Tabulka č. 4 – Evidované petice za rok 2010 [16] 

 

 

Důvodnými byly shledány petice za opravu hydroizolace střechy garáţí v ulici Bohuslava 

Martinů v Mostě, za výstavbu dětského hřiště v ulici Lidická v Mostě, za zrušení 

předzahrádky restaurace FORMANKA v areálu Luna, za opravu místních komunikací  

na pozemkových parcelách č. 410/1 a 572/1 v k. ú. Čepirohy. Přestoţe tyto byly důvodné, 

vyhovět jim je limitováno finančními prostředky města (některé byly zahrnuty  

do finančního plánu pro rok 2011). Zároveň však magistrát obdrţel 49 pochval na činnost 

jednotlivých pracovníků a odborů města. Na jednání zastupitelstva vystoupilo 

s diskusními příspěvky 15 občanů, a to jak s dotazy a připomínkami, tak se 2 peticemi  

a 2 poděkováními. Na všechny podněty bylo řádně odpovězeno. Schránku důvěry 

tajemníka vyuţilo 33 občanů (pro zajímavost – 20 jich bylo od stejné občanky města), 

z toho se 13 podnětů se týkalo magistrátu, 16 krát šlo o poděkování či zhodnocení určité 

věci a ve 4 případech nespadaly připomínky do kompetence magistrátu. Z provedené 

ankety, zaměřené na průzkum spojenosti občanů, která proběhla formou dobrovolného 

hlasování prostřednictvím internetu nebo vyplněním anketního lístku (odevzdáno bylo 

287 anketních lístků), vyplynulo 32 podnětů, ke kterým management MmM navrhl 

provést opatření. Jednalo se např. o modernizaci navigačního systému v budově, 

zvýhodněnou městskou dopravu pro důchodce nad 60 let, na nejednotnost úředních 

hodin, na nedostatečnou čistotu města a psí exkrementy, ale také nevhodnost chování 



Bc. Martina Pokorná: Problematika zvyšování kvality ve veřejné správě 

2011  35 

 

úředníků v informační recepci, na nevhodnost oblékání úředníků a reprezentativnost 

jejich vystupování. Výsledky ankety jsou uvedeny v příloze číslo 4. [16] 

 Pokračovalo se nadále v hodnocení dodavatelů. Za rok 2010 bylo posouzeno 459 

dodavatelů, celkový průměr všech hodnocených dodavatelů je 1,26. Kritérii hodnocení 

byly například: dodrţení smluvního termínu, poţadované kvality, smluvní ceny, stav 

dokumentace, komunikace a vstřícnost dodavatele, atd.  

 

Tabulka č. 4 – Přehled počtu dodavatelů hodnocených v jednotlivých kategoriích [16] 

 

 Ve směru zapojení zaměstnanců se uskutečnila anonymní anketa zaměřená  

na průzkum spokojenosti a zapojení zaměstnanců do systému managementu kvality. 

Probíhala formou dobrovolného hlasování prostřednictvím intranetu MmM a anketní 

lístky vyplnilo celkem 59 zaměstnanců z celkového počtu 360. 5 lístků obsahovalo  

5 podnětů ke zlepšení činnosti magistrátu, management k nim však nenavrhl ţádná 

opatření, jelikoţ se jednalo o návrhy z různých důvodů nerealizovatelné. Management 

zároveň konstatoval, ţe na Magistrátu města Mostu mají zaměstnanci k dispozici 

nadstandardní pracovní prostředí (dostatek lidských zdrojů, pruţná pracovní doba, 

vybavenost kanceláří, dostatečné mnoţství pracovních pomůcek, informační technologie 

na vysoké úrovni, moţnost vzdělávání, benefity, atd.). Zároveň se neustále pracuje  

na zefektivnění SMK tak, aby byl ve shodě s uděleným certifikátem normy ČSN EN ISO 

9001:2009, coţ se můţe zaměstnancům jevit jako nárůst byrokracie. Neposlední součástí 

zapojení zaměstnanců je jejich průběţné vzdělávání, které probíhá v souladu 

s příslušnými zákony a na které bylo vynaloţeno za sledované období 1 447 374 Kč. 

Grafické zpracování podrobných výsledků ankety je součástí přílohy číslo 5. [16] 

  Z přezkumu systému managementu kvality, provedeného v březnu 2010, 

vyplynula určitá doporučení pro zlepšování v roce 2010, která byla v průběhu roku 

naplněna takto: 
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 ke zlepšení efektivnosti SMK a jednotlivých procesů 

 pořádat pravidelné porady SMK s vlastníky procesů za účasti procesních 

metodiků – splněno; konaly se 2 porady, přičemţ byla v adresáři Outlook zřízena 

skupina „procesní metodici“, touto cestou jsou metodici průběţně informováni, 

 propracovat evidenci interních dokumentů, formulářů a záznamů na MmM – 

splněno částečně; zjednodušily se interní dokumenty, na intranetu byly doplněny 

chybějící údaje, nepodařilo se však zjednodušit vyhledávání na intranetu pomocí 

fulltextového vyhledávače, softwarová aplikace je nevyhovující, 

 ke zlepšení sluţby ve vztahu k poţadavkům klienta 

 ke stanoveným cílům kvality  

- doplnit cílové úkoly pro rok 2010 odborů magistrátu tak, aby naplňovaly 

politiku a cíle kvality s termínem květen 2010 - splněno, 

 pro zvýšení komfortu vyřizování zákazníků 

- vrátit se k záměru dostavby okolo obvodu budovy magistrátu tak, aby zde byla 

umístěna kontaktní pracoviště nejvytíţenějších odborů – nesplněno; byla 

zpracována studie na dostavbu budovy a zjištěny orientační náklady investiční 

akce na cca 35 mil. Kč, tyto náklady nejsou schváleny v rozpočtu pro rok 2010 

ani 2011, 

- zváţit umístění pracoviště Czech POINT do přízemí hlavní budovy  

a prodlouţení úředních hodin tohoto pracoviště- splněno; pracoviště bylo 

přestěhováno do pasáţe u Lva (je součástí areálu MmM) a pracovní doba byla 

prodlouţena vč. zpřístupnění Czech POINTu i v mimoúřední dny a hodiny, 

- posoudit moţnost rozšíření vyvolávacího a rezervačního systému na hlavní 

budově u odborů, kde je tato sluţba potřebná – splněno částečně; vyvolávací 

systém byl realizován pouze na oddělení personálně mzdovém odboru kanceláře 

primátora a tajemníka, ostatní vedoucí odborů nepovaţují rozšíření systému za 

nutné, 

 k informační recepci 

- zorganizovat evidování osob navštěvujících úřad v neúřední dny tak, aby 

nevznikaly fronty – splněno; při zvýšeném počtu návštěvníků je vstupní prostor 

uvolněn stejně jako v neúřední dny, 
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- umístit na webové stránky města informační letáky pro klienty (tzv. „Rádce 

občanovi“) – splněno; k 21. 2. 2011 bylo na webových stránkách města 

zveřejněno 25 letáčků, 

 k vylepšení prostředí ve veřejných prostorách 

- pokračovat v jednotném dovybavení nábytkem ve veřejných prostorách (ţidle, 

stojany pro vyplňování formulářů, atd.) – splněno; byly dokoupeny čekárenské 

lavice v celkové výši 97 560 Kč, 

- vytvořit podmínky pro zřízení místnosti pro kojící matky, kam by byl umístěn  

i přebalovací pult – splněno částečně; v budovách magistrátu není dostatek 

prostoru pro vytvoření nových místností, matkám je však umoţněno kojit  

a přebalovat své děti v dětském koutku v informační recepci (při zataţení ţaluzií) 

- umístit zásobníky pitné vody pro veřejnost na kaţdém podlaţí v budovách 

MmM – splněno; pro nedostatek finančních prostředků nebyly zakoupeny 

zásobníky pitné vody nové, ale v letních měsících jsou stávající přemístěny 

z jednacích místností na chodby magistrátu ve všech podlaţích, 

 k politice kvality – k zavádění nových veřejných sluţeb pro občany 

- podnětem k diskuzi byla navrţena témata v oblasti k zajišťování sluţeb  

pro občany, o které je nutno se ze zákona postarat (např. nízkorozpočtová zařízení 

pro seniory a handicapované osoby, městská noclehárna pro bezdomovce, sociální 

byty) – v roce 2010 byl schválen II. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ na roky 2011 aţ 2014, 

který je věnován osobám se zdravotním postiţením, osobám a rodinám v krizi, 

seniorům, rodině, dětem a mládeţi a národnostním a etnickým menšinám; město 

poskytlo finanční dary organizacím, které se péči o potřebné spoluobčany věnuje 

(například Krajskému organizaci svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

Centru sluţeb pro zdravotně postiţené, HOSPICU v MOSTĚ a dalším). 

7. Závěr – souhrn poznatků a doporučení 

 Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat přístupy veřejné správy a zhodnotit 

zavedení systému ČSN EN ISO 9001:2009 na Magistrátu města Mostu. Z předchozích 

kapitol se jeví tento systém jako vhodný, všechna navrţená opatření byla realizována 
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(pokud tomu nebránil nedostatek finančních prostředků), mírná kritika občanů a 

zaměstnanců města byla buď akceptována a byla provedena náprava, nebo zhodnocena 

jako nedůvodná. Provedenými anketami před a po certifikaci systému nebyly zjištěny 

velké rozdíly v náhledu občanů na činnost města a magistrátu. Zamysleme se však 

obecně nad otázkou, čeho chce management veřejné správy dosáhnout. Není jistě 

pochyb, ţe v dnešní době je poţadavek zvýšení kvality v poskytování sluţeb občanům a 

řízení samosprávné jednotky (obcí, města a krajů), mezi které činnost veřejné správy 

patří, nutností přímo politickou. Stojím-li v čele takovéhoto úřadu, je zajisté mým 

zájmem plnit předvolební sliby a v konečném účtování volebního období dokázat, ţe 

jsem se svým týmem dosáhl co nejvyššího blaha klientů – občanů takovéto jednotky, čili 

volba občana byla správná.  

 Zároveň však je nutno zdůraznit, ţe oproti soukromému sektoru je řízení veřejné 

správy přesně stanoveno zákony, veškerá struktura managementu a odpovědnosti jsou 

zde proto sloţitější. Občan nemá současně moţnost volby mezi mnoţstvím institucí tak, 

jak to funguje v soukromém sektoru, nefunguje zde „neviditelná ruka trhu“. Mezi úřady 

na stejné úrovni nevzniká konkurenční prostředí, neexistují jiné instituce, pro které by 

se mohl zákazník/občan rozhodnout a tak lze na veřejnou správu pohlíţet v podstatě jako 

na monopol, s čímţ jsou samozřejmě spojeny i zřejmé nedostatky. Motivem úřadů není 

tvorba zisku, je tedy patrné, ţe můţe být těţké přesvědčit vedení a zaměstnance, aby 

zaváděli systémy kvality a snaţili se o kvalitní uspokojení potřeb zákazníků.  

 Jak tedy svého cíle – zvýšení kvality dosáhnout? Jak bylo v předchozích 

kapitolách naznačeno, pro potřeby veřejného sektoru byly vypracovány určité metody, 

které je moţno vyuţít. Problémem můţe být volba toho pravého, nejvhodnějšího 

postupu. Podíváme-li se na metodiku, popsanou ministerstvem vnitra, týkající se 

například benchmarkingu, zarazí nás návod na měření výkonu organizace, její 

efektivnosti a produktivity. Je měřitelná včasnost a míra uspokojení občanů/klientů? 

Vţdyť potřeby kaţdého občana jsou jiné, kaţdý se na úřad obrací s jinou ţádostí s jinou 

náročností zpracování. Ne kaţdou ţádost je moţno vyřídit podle časových představ 

klienta a ke spokojenosti klienta. Právě tak je sporné, zda počet bezchybně vyřízených 

ţádostí za hodinu můţe být měřítkem. Rozmanitost ţivota přináší rozmanité potřeby lidí, 

jejichţ realizace je však korigována státem, svedena do určitých mantinelů a nutných 

předpokladů. Je pak počet vyřízených ţádostí měřítkem?  
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Součástí popsané normy ISO je výkonnost procesů a shoda produktu, přičemţ 

výkonnost je zde měřena nastavenými metrikami, které v některých případech ani nelze 

stanovit. Je například počet odvolacím orgánem k dalšímu zpracování předaných 

odvolání měřítkem výkonnosti procesu? Rozhodně ne, za správné však povaţuji 

nastavení metriky procentuelním poměrem (procentuelní zjištění pochybení správního 

orgánu k počtu zpracovaných případů). Naproti tomu je, myslím si, nevhodné poměřovat 

kvalitu organizace na základě podaných stíţností a pochval. Sebedokonalejší úřad 

nemůţe nikdy dosáhnout nulového počtu stíţností. Vţdy se najde zákazník, který se 

nehodlá, byť se s řádně a spravedlivě vyřízenou ţádostí „smířit“. Jde stále o subjektivní 

hodnocení kaţdého z nás. Zamyslet se však je vhodné nad počty stíţností oprávněných a 

z toho pak vyvozovat důsledky a závěry – jedná se o neshodu produktu, tedy například o 

nesprávný úřední postup nebo o námět pro vylepšení samotného procesu? Z pohledu a 

zkušeností zaměstnanců, pracujících na magistrátu v systému managementu kvality ISO 

– byla volba této metody vhodná? Jak uvedl jeden z pracovníků v anonymní anketě, 

zavedením tohoto systému narostla byrokracie, kdyţ zaměstnanci tráví více času 

záleţitostmi, které se samotnou prací moc nesouvisejí a v konečném důsledku 

nepřinesou kýţený výsledek. Zároveň se pozastavil nad tím, ţe je patrná tendence spíše 

upřednostňovat formu nad obsahem a ve vztahu k vysokoškolsky vzdělaným lidem, na 

které působí i jiné motivační faktory neţ metoda „cukru a biče“, poţadoval v řízení a 

personalistice více dbát na motivační strukturu zaměstnanců. Co k tomuto dodat? Tento 

názor určitě není ojedinělý a bohuţel se v tomto shoduje další část zaměstnanců. Mám za 

to, ţe tato metoda určitě vnesla do činnosti magistrátu jistý řád, vymezení pravidel a 

sjednocení postupů, a to hlavně v samosprávné oblasti. Na druhou stranu – klienta 

rozhodně nezajímá sjednocení záhlaví formulářů, zajímá ho, kde k nim najde 

nejjednodušší přístup, ale hlavně jak byl jeho poţadavek vyřízen. Ve státní správě je 

však nutno absolutně akceptovat právní předpisy, není zde mnoho prostoru pro „volnou 

tvorbu“ úředníka. Pro tyto postupy se podle mého názoru pak jeví tato metoda  

i vzhledem k finanční náročnosti jako méně vhodná.  

Závěrem mohu jen dodat, ţe dle mého názoru v současnosti nelze jednoznačně 

konstatovat a určit vhodnou metodu, která by vedla ke kýţenému cíli. Ocenit je však 

nutno snahy veřejné správy o nastavení parametrů a o hledání té správné cesty. 
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3 Příloha č. 3 – Výsledky ankety z března 2010 [15] 

Prostřednictvím anketních lístků odpovědělo celkem 197občanů následovně: 

Nejvíce informací o činnosti města a magistrátu čerpám z: 

 

 Jak jste spokojen/a celkově s přístupem zaměstnanců magistrátu při vyřizování 

Vašich záleţitostí?  

 

  Máte dostatek informací o činnosti města a magistrátu? 

 

 



 

 

 

 Prostřednictvím internetu odpovědělo 150 občanů následovně: 

Nejvíce informací o činnosti města a magistrátu čerpám z: 

 

 Prostřednictvím on-line Mosteckých listů odpovědělo 130 občanů následovně: 

 Máte dostatek informací o činnosti města a magistrátu? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Příloha č. 4 – Výsledky ankety pro veřejnost z února 2011 [16] 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

5 Příloha č. 5 – Výsledky ankety spokojenosti zaměstnanců z února 2011 [16] 
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