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1 ÚVOD 

 

Každá společnost mající podobu státu si vytváří soustavu institucí s cílem zajištění výkonu 

správy věcí veřejných. Veřejná správa, jak je tato soustava v souhrnu nazývána, 

je tzv. prodlouženou rukou státu a pomocí ní stát plní základní poslání, cíle a úkoly, které 

si vytyčil jak vůči vlastním občanům, tak ostatním tuzemským či zahraničním subjektům, ale 

také vůči budoucím generacím. 

 

Veřejná správa v moderním demokratickém právním státě, který je garantem lidských práv, 

vystupuje ve svém jednání v souladu s platnou legislativou, nestranně, transparentně, 

profesionálně, kompetentně, eticky, ale také hospodárně, efektivně a účelně. Společnost pak 

hodnotí míru úspěšnosti či neúspěšnosti, výkonnosti nebo nevýkonnosti celé soustavy veřejné 

správy nebo některého z jejich článků. Ve výše uvedeném smyslu se v odborné teorii ustálilo 

označení dobré vládnutí (správa) „Good governance“. Dobrá správa je v principu spjata 

s participací občanů na procesu vládnutí a pro samotné instituce znamená vykonávat veřejnou 

správu jako službu veřejnosti. Dobrá veřejná správa plní své poslání, tedy prosazuje, chrání 

a naplňuje veřejný zájem. 

 

Veřejná správa v podmínkách České republiky je v posledních 20 letech objektem 

transformace, reformy i modernizace. Systémové změny podnícené politickými změnami 

po roce 1989 měly nejen zásadní vliv na podobu a funkci veřejné správy, ale také na postoj 

a požadavky kladené na veřejnou správu samotnou společností. Reforma veřejné správy 

zahájená symbolicky změnou ústavy a prvními svobodnými volbami do obecních 

zastupitelstev na podzim roku 1990 pokračovala ve svém programu a v průběhu dalších let 

byly realizovány kroky vedoucí k decentralizaci a dekoncentraci veřejné správy, které 

doprovázely ambice České republiky o členství v mezinárodních seskupeních. 

 

Významná pozornost v rámci reformy veřejné správy v České republice byla věnována 

té části veřejné správy, která je označována jako územní samospráva. Územní samospráva 

je realizována veřejnoprávními korporacemi, kterými jsou obce a kraje. Zvláště v případě 

obcí, které mimo vlastní samosprávu zajišťují ve vymezeném správním obvodu státní správu 

v tzv. přenesené působnosti v nejširší míře (obce s rozšířenou působností), je dopad reformy 

 modernizace veřejné správy v České republice (dále také ČR) nejzřetelnější. 



2 
 

Potřeba modernizace veřejné správy odpovídá celkovému trendu nejen v oblasti 

technologií, ale i přístupů k řízení vytvářejících novou kulturu organizačního chování 

a následně formu principů a postupů ke kvalitnějšímu výkonu veřejné správy. Ve stručnosti 

je také nutné konstatovat, že veřejná správa v ČR byla za posledních 20 let objektem 

permanentní proměny a nyní je konfrontována s důsledky ekonomické krize a vlastní 

racionalitou. Ekonomický aspekt veřejné správy vystupuje tedy v současné době do popředí. 

V této souvislosti se stávají aktuální a logické ty aktivity a opatření, které vedou 

k hospodárnému, ekonomickému a efektivnímu využívání veřejných prostředků při zachování 

a zvyšování kvality činností veřejné správy.  

 

Vymezení kvality ve veřejné správě není jednoznačnou záležitostí a ani odborná literatura 

v tomto směru nenabízí univerzální či uspokojivou odpověď. Kvalita veřejné správy 

je nejčastěji spojována s jejím řízením, procesy, zdroji, zaměstnanci, partnerstvím 

a výkonností, přesněji řečeno s její institucionální dimenzí. Naproti tomu méně často 

je kvalita posuzována z materiálního pohledu na úrovni konkrétních produktů a poslání 

veřejné správy. 

 

Výše uvedený převažující přístup k hodnocení kvality veřejné správy je odrazem uplatňování 

účelově pojatých manažerských přístupů, které jsou obecně označovány jako metody 

zvyšující kvalitu veřejné správy.  

 

Zavádění principů managementu kvality v podobě metod zvyšujících kvalitu veřejné 

správy je odůvodňováno společenskou objednávkou, která vychází z výsledků a praxe 

soukromých subjektů a rostoucích požadavků občanů/zákazníků na kvalitu služeb veřejné 

správy.  

 

Metody zvyšující kvalitu veřejné správy představují soubor přístupů a technik 

managementu řízení kvality organizace. Jedná se o metody vedoucí k cílově, výkonnostně, 

procesně a systémově orientovanému řízení. K nejvýznamnějším metodám zvyšujícím kvalitu 

z pohledu nejčastějšího uplatnění v podmínkách veřejné správy ČR patří model Common 

Assessment Framework a benchmarking. Do výše uvedeného souboru metod zvyšujících 

kvalitu rovněž náleží normy řady ISO 9000, ISO 14 001, ISO 27 001, model excelence 

EFQM (European Foundation for Quality Management), metoda Balanced Scorecard, Charta 

občana, Místní Agenda 21, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), Six Sigma, 
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controlling a společenská odpovědnost organizací, které jsou rovněž v prostředí veřejné 

správy používány.  

 

Komplexní přístup k řízení kvality ve veřejné správě je otázkou nejen samotného zavádění 

jednotlivých nástrojů a modelů, ale též vytvoření odpovídajících organizačních, finančních, 

materiálních či motivačních podmínek a v případě veřejné správy také právního rámce 

pro jejich smysluplnou realizaci, a to ze strany managementu konkrétní instituce veřejné 

správy, ale i státu. Je tedy logické, že v počátečních fázích implementace řízení kvality 

do institucí veřejné správy plní důležitou úlohu stát, respektive orgány státní moci, zejména 

pak vláda a její přístup a postoj k této problematice.  

 

Národní politika kvality formuluje postupy, úkoly, nástroje, metody k dosažení vytyčených 

cílů, a v případě ČR byla poprvé deklarována na úrovni vlády v roce 2000 s cílem ovlivnit 

kvalitu výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy. A je možné 

zpětně konstatovat, že přijetí Národní politiky kvality (v té době jakosti) a následné vytvoření 

organizačního rámce pro její naplňování odstartovalo počáteční fázi jak zavádění metod řízení 

kvality, tak inovačního úsilí ve veřejné správě s cílem zvýšit vlastní výkonnost a kvalitu. 

 

Předmětem disertační práce je kvalita veřejné správy a její řízení v podmínkách vybraných 

úřadů obcí s rozšířenou působností, řízení kvality je realizováno za pomoci metod 

zvyšujících kvalitu veřejné správy. V rámci řešení disertační práce byly vybrány dvě metody 

– model Common Assessment Framework a benchmarking. 

 

Veřejná správa je viditelná prostřednictvím svých vykonavatelů, kteří tzv. naplňují literu 

zákona zejména ve věci péče a ochrany veřejného zájmu, realizují a zajišťují veřejné služby 

a statky a v neposlední řadě se podílejí na rozhodování a řízení samotné společnosti na místní, 

regionální i celorepublikové úrovni. K vykonavatelům veřejné správy na místní (obecní) 

úrovni patří také úřady obcí s rozšířenou působností (úřady ORP), které jsou stěžejním 

objektem této disertační práce. Úřady ORP své poslání vyvozují zejména ze zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Věcný rozsah působnosti úřadů ORP je dán řadou zvláštních 

zákonů upravujících materiální a procesní stránku oblastí výkonu správních činností jak 

v samostatné, tak přenesené působnosti. Územní rozsah působností obcí s rozšířenou 

působností (ORP) byl završen zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Celkem je v ČR 205 obcí 
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s rozšířenou působností. ORP jsou velikostně značně diferencovány, tyto velikostní rozdíly 

mají vliv také na velikost samotného úřadu ORP (počet zaměstnanců úřadu ORP), nicméně 

všechny úřady ORP mají stejné kompetence v oblasti přenesené působnosti státní správy. 

 

Výběr a volba uvedených metod a konkrétního typu institucí veřejné správy – úřadů 

ORP – byla provedena na základě analýzy vycházející z primárního výzkumu a monitoringu 

odborného tisku, vývoje a rozsahu uplatňování metod zvyšujících kvalitu v institucích veřejné 

správy ČR v letech 2000-2010.  

 

Uplatňování té či oné metody zvyšující kvalitu je pro instituce veřejné správy v ČR 

dobrovolnou záležitostí a není povinností (např. ze zákona) dané instituce tuto vlastní 

iniciativu publikovat či jinak zveřejňovat, případně oficiálně ohlašovat. Současná praxe však 

ukazuje, že většina institucí veřejné správy zavádí a uplatňuje některou z metod zvyšujících 

kvalitu veřejné správy z podnětu rozvojových a podpůrných dotačních titulů, jejichž 

organizátoři naopak tyto aktivity povinně prezentují na různých úrovních (tisk, konference, 

semináře). Na druhou stranu samy instituce veřejné správy zveřejňují vlastní iniciativu 

vedoucí ke zvyšování kvality a efektivnosti veřejné správy, zvláště pak prostřednictvím účasti 

v soutěži o cenu za kvalitu. 

 

Vlastní zachycení vývoje a rozsahu uplatňování metod zvyšujících kvalitu veřejné správy 

v institucích veřejné správy ČR je v disertační práci analyzováno prostřednictvím několika 

zdrojů. K deskripci reálného stavu se jevilo jako nejvhodnější vycházet ze širšího spektra 

zdrojů a tyto zdroje vhodně kombinovat a doplňovat. V tomto smyslu vychází disertační 

práce z těchto zdrojů informací – závěrečné zprávy z realizovaných projektů, sborníky 

z konferencí kvality ve veřejné správě z let 2005 - 2009 (5 sborníků, viz seznam odborných 

zdrojů) a za rok 2010 zveřejněné prezentace z 6. národní konference kvality ve veřejné správě 

v Táboře, odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu jakosti 

„Perspektivy jakosti“, čtrnáctideník Vlády ČR „Veřejná správa“ (ročníky 2004 - 2010), 

internetové zdroje čili informace z portálu České společnosti pro jakost, Rady kvality ČR, 

Ministerstva vnitra ČR a EIPA, vlastní šetření a průzkum se zaměřením na detekování 

rozsahu uplatňování metod zvyšujících kvalitu veřejné správy v podmínkách obcí s rozšířenou 

působností – realizován v letech 2008 a 2009, viz přílohu č. 1. 
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Výběr konkrétních úřadů ORP je v disertační práci realizován na základě stanovených 

parametrů jak pro model Common Assessment Framework (dále také CAF), tak 

pro metodu benchmarking, a to samostatně. U metody CAF je výběr orientován na úřady 

ORP, které dosáhly v letech 2005 – 2010 na ocenění za aplikaci a výsledky sebehodnocení 

dle modelu CAF v rámci Národní ceny kvality a Rezortní ceny Ministerstva vnitra za kvalitu 

ve veřejné správě. U metody benchmarking je výběr směřován na ty úřady ORP, které jsou 

aktivními členy projektu Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) a jsou tedy zapojeny 

do soustavného porovnávání v různých oblastech své působnosti.   

 

Hlavním cílem disertační práce je vyhodnotit uplatnění vybraných metod zvyšujících 

kvalitu veřejné správy v praxi úřadů obcí s rozšířenou působností a vymezit 

předpoklady a podmínky pro jejich vyšší účinnost v praxi veřejné správy.  

 

Dílčím cílem disertační práce je charakterizovat a posoudit přínosy vybraných metod 

zvyšujících kvalitu veřejné správy pro výkonnost úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 

Na základě informací a znalostí v oblasti principů a podstaty zvolených metod zvyšujících 

kvalitu veřejné správy, úrovně řízení kvality v podmínkách úřadů ORP a v neposlední řadě 

získaných teoretických i praktických poznatků v oblasti veřejné správy a řízení kvality jsou 

stanoveny níže uvedené hypotézy, jejíž ověření přispěje k dosažení výše stanovených cílů 

disertační práce. 

 

Hypotéza č. 1: „Úřady obcí s rozšířenou působností, které získaly nejvyšší ocenění v rámci 

cen za kvalitu (Národní cena za kvalitu, Rezortní cena Ministerstva vnitra za kvalitu 

ve veřejné správě) za roky 2008 a 2009 dosahují v procesu sebehodnocení dle modelu CAF 

2006 vyvážené výsledky ve všech jeho kritériích.“ 

 

Hypotéza č. 2: „Úřady obcí s rozšířenou působností, které jsou aktivně zapojeny do projektu 

BI 2005, potvrzují, že benchmarking pozitivně ovlivňuje jejich výkonnost ve smyslu snižování 

běžných výdajů, zvyšování produktivity práce jak pracovníků, tak jednotlivých odborů, 

a to bez ohledu na jejich velikost (počet zaměstnanců, počet obyvatel správního obvodu, počet 

obyvatel správního centra).“ 
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Pro dosažení výše stanovených cílů a ověření hypotéz je zvolen níže uvedený postup 

a vědecké metody. 

 

Z teoretického hlediska je věnována pozornost nejen charakteristice veřejné správy, ale 

zejména její organizační výstavbě v podmínkách ČR, a v rámci ní úloze a postavení obcí 

s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že základní problematikou disertační práce 

je řízení kvality, je potřebné determinovat základní teoretické postuláty a východiska, jenž 

úzce souvisí jak se samotnou kvalitou, tak především s řízením ve veřejné správě a následně 

s  problematikou výkonnosti (hospodárnosti, efektivnosti, účinnosti) institucí veřejné správy. 

V tomto směru je využita metoda deskriptivní analýzy vycházející z rešerše odborných 

zdrojů z oblastí veřejné správy, managementu (řízení), managementu (řízení) kvality, řízení 

výkonnosti. 

 

Na teoretické bázi je rovněž proveden rozbor vybraných metod zvyšujících kvalitu, kdy 

kromě modelů Common Assessment Framework a Benchmarking je věnována pozornost 

dalším dvěma modelům, které rovněž našly v podmínkách veřejné správy uplatnění, a sice 

normě ISO 9001 a Balanced Scorecard. Zde je použita také metoda deskriptivní komparace. 

 

K prokázání opodstatněnosti výběru zvolených metod zvyšujících kvalitu ve veřejné správě 

a konkrétních úřadů obcí s rozšířenou působností je zpracován přehled vývoje zavádění řízení 

kvality v podmínkách veřejné správy ČR od roku 2000 do února roku 2010 na základě 

primárního výzkumu v podobě dotazníkového průzkumu a monitoringu odborné 

literatury a ostatních relevantních zdrojů. Pro vyjádření míry uplatnění jednotlivých metod 

zvyšujících kvalitu veřejné správy a typů institucí veřejné správy, které je aplikují, je zvolena 

metoda komparativní analýzy. 

 

Samotné hodnocení uplatnění vybraných modelů zvyšujících kvalitu veřejné správy 

u konkrétních úřadů obcí s rozšířenou působností je provedeno separátně (zvlášť model CAF 

a zvlášť benchmarking) s využitím níže popsaných vědeckých metod. Při hodnocení uplatnění 

modelu Common Assessment Framework v podmínkách vybraných úřadů obcí s rozšířenou 

působností jsou využity metody komparativní analýzy, SWOT analýzy, korelační analýzy. 

Při hodnocení uplatnění metody benchmarking jsou využity metoda dotazníkového šetření 

a metoda korelační analýzy. 
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V poslední fázi výzkumu disertační práce jsou na základě výsledků výše uvedených analýz, 

charakteristik, rozhovorů s odborníky z oblasti veřejné správy a osobních poznatků získaných 

z odborné literatury i vlastní praxe formulovány prostřednictvím metod indukce a dedukce 

závěry a doporučení zejména ohledně vlivu vybraných metod zvyšujících kvalitu 

na výkonnost úřadů ORP. 

 

Disertační práce dále vychází z poznatků odborné literatury a stavu legislativy platné 

k 31. 12. 2010. 
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2 MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 

2.1 Veřejná správa  

 

Postavení, funkce a systém veřejné správy ve společnosti je předmětem častých změn 

a reforem podnícených politickými, geografickými, sociálními, technologickými, technickými 

či ekonomickými vlivy. Samotná veřejná správa je součástí více vědních oborů, jako jsou 

právo, sociologie, ekonomie, geografie, demografie či regionalistika, z čehož vyplývá její 

mezioborový (interdisciplinární) charakter, na který upozorňují mnozí současní autoři 

(Vláčil, 2002; Wright, Nemec, 2002; Kovář, 1997, 2007; Hendrych, 2007; aj.)1.  

 

V tomto kontextu je nutné dodat, že vědní obory nahlížejí na veřejnou správu ve vzájemné 

koexistenci (viz přílohu č. 2), která zejména v posledních dvaceti letech nabývá jasnějších 

obrysů, a to jak v souvislosti s reformou veřejné správy, tak pod vlivem integračních 

a globalizačních procesů či pronikání manažerských technik a metod do organizace veřejné 

správy. 

 

2.1.1 Pojem veřejná správa 

 

Pojem správa je v jazyce českém z etymologického hlediska odvozen z téhož základu jako 

pojem právo. Výraz spravovat „něco“ je v dnešních dnech nejblíže výrazu řídit „něco“. 

V české odborné literatuře je velmi často připomínána definice správy J. Pražáka „činnost 

sledující záměrně nějaký cíl nebo nesoucí se za trvalým účelem řídit ty které záležitosti“, 

(Pražák, 1905, s. 2)2. V pojednání o veřejné správě v kontextu sociálně-psychologických 

problémů historie a současnosti J. Vláčil vykládá pojem správa ve smyslu záměrné regulace 

celospolečenských významných aktivit a zdůrazňuje pojem „správní regulace“. Správní 

regulaci charakterizuje jako „záměrnou činnost vykonávanou v rámci určitého organizačního 

útvaru k dosažení cílů, spjatých předpoklady zachování kontinuity života společnosti, 

popř. významné sociální skupiny, a se zájmy jejich dalšího rozvoje“, (Vláčil, 2002, s. 10).  

 

                                                 
1 K porovnání POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 1): „jestliže se ze soudobého 
hlediska veřejná správa jeví jako předmět zájmu mnoha oborů, a tedy jako typický interdisciplinární objekt, pak 
v chronologickém ohledu stojí na počátku dějin teorií veřejné správy převážně státovědné myšlení“. 
2 PRAŽÁK, J. Rakouské správní právo – všeobecná část práva správního. Praha: Jednota právnická, 1905. 
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V pojmu veřejná správa pak adjektivum „veřejná“ značí, že správa probíhá ve veřejném 

zájmu. R. Pomahač a O. Vidláková citují dle jejich názoru dvě slavné zásady, které se váží 

k právu a veřejnému zájmu: „Jestliže někdo sám využívá veřejný majetek, je jeho činnost 

podřízena veřejnému zájmu, který od něj vyžaduje, aby s veřejností jednal za rozumných 

podmínek, zejména pak, aby jeho závazky byly ve vztahu k veřejnosti korektní. Soukromý 

podnik nepožívá zvýšených výsad a ochrany z důvodu veřejného zájmu ani jen proto, že jde 

o velký podnik, ani jen proto, že veřejnost má zájem na jeho zachování a dovozuje z něj své 

výhody, pohodlí či prospěch.“, (Pomahač, Vidláková, 2002, s. 2). 

 

Veřejný zájem je úzce spjat s veřejnou politikou, ta představuje nástroj jeho identifikace, 

hodnocení, metod jeho řešení a naplnění. Pojem veřejný zájem je založen na existenci 

veřejného sektoru. Charakteristické znaky veřejného zájmu se týkají zajištění a rozdělování 

veřejných statků a aspirace subjektů společnosti (jednotlivců, skupin, organizací, politických 

stran, hnutí, vlády, parlamentu aj.) na ty hodnoty a potřeby, které považují za prioritní 

či preferenční. Veřejný zájem je zpravidla složen ze segmentů ekonomického, politického, 

kulturního, civilizačního, ekologického, zdravotního a sociálního. Ucelená formulace 

veřejného zájmu je uvedena zejména v právních předpisech, ale i programech politických 

stran, (Halásek, Zezulová, 2004, s. 42-43). 

 
M. Potůček v souvislosti s vymezením veřejného zájmu cituje W. Lippmana (1955) „Dospělí 

lidé, chce se věřit, sdílejí shodné veřejné zájmy. Veřejný zájem se však u nich směšuje, 

a někdy je v rozporu s jejich soukromými a speciálními zájmy. Je-li tomu tak, lze říci, 

že veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně, racionálně a jednali 

nezaujatě a benevolentně.“, (Potůček a kol., 2005, s. 12). 

 

Není tedy překvapivé, že pojem veřejná správa skýtá široké vymezení a jeho jednoznačné 

vymezení současná odborná literatura včetně legislativy nenabízí3. Objasnění pojmu veřejná 

správa je tedy složitou záležitostí, zejména pro její mnohotvárnost a různost správních 

činností i pro specifické vztahy, které v rámci ní vznikají. Naznačenou skutečnost je vhodné 

mít na zřeteli, pokud je veřejná správa objektem studia či vědeckého zájmu. V rámci popisu 

veřejné správy lze soustředit pozornost buď na systém uspořádání, pravidel, procedur 

a technik, v němž má být veřejná správa uskutečňována, nebo na charakteristiku správních 

procesů a hodnocení toho, co a jakým způsobem bylo v oboru veřejné správy uskutečněno.  

                                                 
3 K porovnání: HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. (2008, s. 8). 
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Snaha o co nejvýstižnější charakteristiku veřejné správy, s ohledem na výše naznačenou 

paralelu veřejného a soukromého zájmu, by měla začít identifikací disparit soukromé 

a veřejné správy. Rozdílnost uvedených institutů charakterizuje např. P. Průcha: „Veřejná 

správa jakožto správa veřejných záležitostí je správou ve veřejném zájmu a subjekty, které 

ji vykonávají, ji realizují jako právem uloženou povinnost, a to z titulu svého postavení jako 

veřejnoprávních subjektů.“ Naproti tomu soukromá správa představuje dle jeho názoru: 

„správu soukromých záležitostí, vykonávanou v soukromém zájmu, vykonávají ji soukromé 

osoby, sledující určitý vlastní cíl, a řídí se přitom vlastní vůlí.“, (Průcha, 1994, s. 27). 

 

K vymezení pojmu veřejná správa lze přistoupit také z hlediska jejích činností a úkolů, 

kterými je nadána. Z pohledu činností, jež veřejná správa zajišťuje, je chápána jako služba4 

pro obyvatelstvo, tedy služba veřejnosti. Z pohledu úkolů je veřejná správa realizátorem 

politiky státu na všech vládních úrovních, která je zakotvena v právních předpisech, 

(Čebišová; 2001, s. 9). 

 

Veřejná správa je úzce spjata s mocenskými a donucovacími složkami státu, přičemž nemůže 

fungovat izolovaně od ostatních institucí státu a celé ekonomiky5. Veřejná moc společně 

s veřejnou správou zastupují podle J. Pekové veřejné vládnutí, které je úzce propojeno 

se státoprávním uspořádáním6 a existencí územní samosprávy. Veřejná vláda je dle autorky 

představována souhrnem volených orgánů a výkonných orgánů na jednotlivých vládních 

úrovních (širší pojetí). Užší pojetí veřejné vlády pak tvoří výkonné orgány na jednotlivých 

úrovních, které realizují politiku státu, obce i kraje, (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 83-84), 

blíže příloha č. 2.  

 

2.1.2 Samospráva, základní územní samosprávné jednotky 

 

Mezi základní znaky moderního liberálnědemokratického státu patří samospráva, která 

představuje jednu z větví v rámci tzv. vertikální dělby veřejné moci. Stát je zdrojem veškeré 

                                                 
4 S ohledem na klasifikaci statků z pohledu veřejné ekonomie je možné konstatovat, že služby produkované 
veřejnou správou mají charakter čistých veřejných statků. 
5 K porovnání: DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru II. Některá teoretická východiska, formy a nástroje 
realizace činností ve veřejném sektoru (2001). 
6 Ve smyslu formy vlády – monarchie nebo republika s režimem demokratickým nebo nedemokratickým – 
a dále systému vlády (konstitučního uspořádání), resp. způsobu rozdělení moci – unitární či federální uspořádání 
státu. 
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veřejné moci na svém území, z toho však nutně neplyne, že by ji musel vykonávat sám svými 

orgány, může přenechat část jejího výkonu jiným, od něho odlišným, subjektům, aby 

ji zpravidla za dozoru státu samy vykonávaly. V této souvislosti Š. Lipertová uvádí, 

že princip decentralizace pak splývá s pojmem samosprávy v právním smyslu. 

Subjektem (nositelem) veřejné správy se tak kromě státu stávají i další státem aprobované 

a od něj odlišné veřejnoprávní korporace. 

 

Výše uvedená autorka charakterizuje veřejnoprávní korporace jako právnické osoby založené 

zákonem nebo na základě zákona. Jedná se o člensky organizovaný subjekt veřejné správy, 

kterému byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly. Pro veřejnoprávní korporace, které 

veřejnou správu vykonávají zásadně svým jménem a na svou odpovědnost, 

je charakteristické, že reprezentují veřejné zájmy a obstarávají část veřejné správy, a to 

jako své právo, (Lipertová, 2010, s. 155 – 156).  

 

Samospráva je realizována veřejnoprávními korporacemi, které se dělí na územní a zájmové. 

Zájmová samospráva je představována zájmovým sdružením osob v podobě profesních 

komor s povinným a nepovinným členstvím. Do této skupiny se řadí také vysokoškolská 

samospráva. 

 

Demokratické a moderní pojetí místní samosprávy upravuje Charta místní samosprávy. 

Jedná se o mnohostrannou smlouvu, která byla otevřena k podpisu v roce 1985, vstoupila 

v platnost 1. září 1988 a pro Českou republiku dne 1. září 19997. Jde o mezinárodní úmluvu, 

 která vytváří společný evropský standard pro zajištění a ochranu práv místní samosprávy 

a zavazuje smluvní strany, aby aplikovaly základní pravidla zaručující politickou, správní 

a finanční nezávislost územní samosprávy. 

 

Územní samospráva je spjata s určitým územím, přičemž na jednom území v tomtéž státě 

může působit více územních samospráv různých stupňů. V podmínkách ČR je skladba 

a postavení samosprávy zakotvena v ústavě8, která rozlišuje dva stupně samosprávy – vyšší 

územně samosprávné celky a základní územně samosprávné celky. První z nich 

je reprezentován 13 kraji a stejné postavení je legislativou přiznáno hlavnímu městu Praze. 

                                                 
7 Vláda ČR na své schůzi 11. května 1998 vyslovila svým usnesením č. 331 souhlas s podpisem a ratifikací 
Charty s tím, že se necítí být vázána ustanoveními 6 vybraných odstavců. Dostupné z: 
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/201211008F24B7A4C12571B6006BD5F3. 
8 Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. 
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Základní stupeň územní samosprávy představují obce, které jsou v rámci zákonného 

zmocnění suverénními subjekty, (Koudelka; 2007). 

 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, jenž 

je vymezen hranicí území obce9. K základním konstitučním prvkům obce tedy náleží občané 

a území obce. Stěžejním právním předpisem upravujícím organizační a kompetenční stránku 

obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále též zákon o obcích).  

 

Na území ČR bylo k 1. 1. 2009 Českým statistickým úřadem registrováno celkem 6 249 obcí. 

Velikost obcí co do rozlohy a počtu obyvatel je značně diferencovaná, početně převládají 

malé obce – 89 % obcí ČR čítá méně než 2000 obyvatel. Z pohledu klasifikace obcí mohou 

za splnění určitých zákonných podmínek být obce prohlášeny za městys, město10 nebo 

statutární město11. Zvláštní postavení má hlavní město Praha12. Klasifikaci obcí a jejich počet 

podle jednotlivých samosprávných krajů ukazuje Tab. 2.1. 

 

Obec je spravována zastupitelstvem obce (vrcholný orgán), dalšími orgány obce jsou rada 

obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Orgánem obce je též komise, jestliže 

jí byl svěřen výkon přenesené působnosti (státní správa, podrobněji příloha č. 2). Obec 

spravuje své záležitosti samostatně v  samostatné působnosti, státní orgány a orgány krajů 

mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen 

způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti upravuje zákon o obcích 

včetně pravomocí výše uvedených orgánů obce, může být omezen jen zákonem. Dále platí 

pravidlo, že pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou 

působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost. 

 

 

 

 

                                                 
9
 Viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - §18. Každá část území České republiky je součástí území některé obce, 

nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Obec má jedno nebo více katastrálních území.  
10

 Viz odst. 1 § 3 zákona č. 128/2000 Sb. Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh 
obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.  
11 Viz odst. 1, 2 § 4 zákon č. 128/2000 Sb. Statutárními městy jsou: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy 
Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, 
Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. Území statutárních 
měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.  
12 Viz čl. 13 Ústavy ČR a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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Tab. 2.1. Klasifikace obcí v České republice k 1. 1. 2009 podle krajů 

 
 

Statutární 
města 

Města Městyse 
Obce nad 

2 000 
obyvatel 

Všechny 
obce 

Hlavní město Praha 0 1 0 1 1 
Středočeský kraj 2 81 17 94 1 145 
Jihočeský kraj 1 53 10 51 623 
Plzeňský kraj 1 55 1 44 501 
Karlovarský kraj 1 37 9 27 132 
Ústecký kraj 5 58 2 55 354 
Liberecký kraj 1 39 10 32 215 
Královéhradecký kraj 1 48 8 43 448 
Pardubický kraj 1 36 37 33 451 
Vysočina 1 34 38 31 704 
Jihomoravský kraj 1 49 11 82 673 
Olomoucký kraj 2 30 6 47 398 
Zlínský kraj 1 30 3 54 305 
Moravskoslezský kraj 5 41 46 73 299 
Česká republika 23 592 198 667 6 249 

Pramen: ČSÚ. Malý lexikon obcí ČR 2009. Dostupné z http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1302-09. 

 

K výkonným orgánům obce patří rada obce, starosta a obecní úřad13. Zákon o obcích stanoví, 

že obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního 

úřadu14, je-li tato funkce zřízena (povinně u obcí s pověřeným obecním úřadem), 

a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Rada 

obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou 

začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.  

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že management (řízení) obecního úřadu ve 

smyslu jeho personální struktury je tvořen v závislosti na typu (klasifikace, viz Tab. 2.1) obce, 

velikosti a územním členění obce (počet občanů a rozloha obce; např. statutární města) či 

rozsahu přenesené působnosti, která byla ze zákona na obec delegována. Obecně je 

management (řízení) obecního úřadu složen ze dvou složek – politické a zaměstnanecké 

(profesionální). V praxi obcí ČR je uplatňována jak tzv. minimalistická verze, kdy 

management obecního úřadu je tvořen pouze starostou, tak maximální podoba managementu, 

a to v případě měst a statutárních měst, kdy management tvoří starosta (resp. primátor), 

místostarostové (resp. náměstci primátora), uvolnění členové rady města/statutárního města, 

tajemník městského úřadu, respektive magistrátu, vedoucí odborů a vedoucí oddělení. 

                                                 
13 V případě městyse – úřad městyse, města - městský úřad, statutárního města – magistrát, městského obvodu 
nebo části – úřad městské části/městského obvodu. 
14Tajemník je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu stejně jako ostatní pracovníci obecního úřadu 
(tj. úředníci i ne-úředníci, viz zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků). 
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Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 

obce nebo rada obce, dále pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a rozhoduje 

v případech stanovených zákonem. Obecní úřad rovněž vykonává přenesenou působnost 

s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce, kterým je rada obce, popřípadě 

zvláštní komise (např. přestupková komise). 

 

Nepřímý výkon státní správy zajišťují orgány obcí na místní úrovni prostřednictvím 

přenesené působnosti (viz přílohu č. 2, smíšený model místní správy). Tento typ státní 

správy je z hlediska územní působnosti realizován nejblíže občanům15 a vedle 

specializovaných územních orgánů státní správy v přímém výkonu řeší základní životní 

situace občanů.  

 

2.1.3 Obce s rozšířenou působností a přenesená působnost státní správy 

 

Obce s rozšířenou působností (dále také ORP) jsou specifickým typem obcí, které oproti 

jiným „ostatním“ obcím vykonávají přenesenou státní správu ve věcně i územně 

výraznějším rozsahu16. Základním právním předpisem vymezujícím jednak obce 

s pověřeným obecním úřadem a následně obce s rozšířenou působností je zákon č. 314/2002 

Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 

Velikostní struktura co do počtu obyvatel správního obvodu či správního centra je v případě 

205 ORP značně rozdílná, viz přílohu č. 2. Za zmínku stojí nestandardní řešení vyplývající 

ze shora zmíněného zákona, kterým ukládá čtyřem vyjmenovaným obcím (ORP), aby zřídily 

pracoviště obecního úřadu mimo území vlastní obce17.  

 

V tomto kontextu je klíčový institut „přenesené působnosti“ čili delegování kompetencí 

státní správy na jiný subjekt, konkrétně pak na obec, který je v podmínkách českých zemí 

uplatňován od roku 1849. Z tohoto titulu vznikly tři typy obcí (místní, okresní a krajské) 

a dvojí působnost obcí (přirozená a přenesená) vycházející z provizorního říšského obecního 

zákona, který je často zmiňován v souvislosti s výrokem „základem svodného státu 

                                                 
15 Princip subsidiarity.  
16 Obce s rozšířenou působností vykonávají ve svém správním obvodě státní správu nad rámec pověřeného 
obecního úřadu zejména na úseku dopravy (přestupky, řidičské průkazy atd.), vnitřních věcí (občanské průkazy, 
cestovní doklady), živnostenského úřadu, sociálně právní ochrany dětí aj. 
17

Podle odst. 2 § 2 z. č. 314/2002: Obce Černošice a Brandýs nad Labem - Stará Boleslav zřídí pracoviště 
obecního úřadu v hlavním městě Praze. Obec Nýřany zřídí pracoviště obecního úřadu v Plzni. Obec Šlapanice 
zřídí pracoviště obecního úřadu v Brně. 
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je svobodná obec“. K. Schelle uvádí, že přenesená působnost obcí spočívala v obstarávání 

určitých veřejných věcí, které byly obci od státu delegační cestou (ze zákona) přikázány. 

Přenesená působnost v podmínkách habsburské monarchie spočívala v součinnosti obcí 

v některých věcech státní správy, které obstarávaly tzv. státní úřady.  

 

Přenesená působnost obcí od roku 1863 stále narůstala a byla zajišťována převážně 

v oblastech správy civilní a sociální, trestní, politické, zdravotní, evidenční, zemědělské 

až po správu živnostenskou a daňovou. Obce tak např. vydávaly vysvědčení při propůjčování 

práva chudoby, spolupracovaly při zřizování nucených správců a znalců, vyhlašovaly 

na dožádání soudů dražbu, oznamovaly soudům úmrtí, doručovaly soudní výměry, když obce 

ležely mimo sídlo soudu, zhotovovaly a vykládaly každoročně prvotní seznamy porotců, 

rozhodovaly o propadlých námitkách, doručovaly některé spisy, opatřovaly vhodné místnosti 

pro sídlo okresního úřadu, přispívaly prvních pět let na policejní úřady převzaté státem 

od obcí, opatřovaly si alespoň jeden výtisk říšského a zemského zákoníku, zřizovaly 

a vykládaly podle platných právních předpisů voličské seznamy, obstarávaly předsedu volební 

komise, měly povinnosti při tzv. potírání nakažlivých chorob, nesly náklady na opatření 

a upravení místností při veřejném očkování, kontrolovaly zachování zákonů o omezení 

alkoholických nápojů, atd.  

 

Zvláštnímu postavení po roce 1848 se těšila statutární města, vyplývajícímu nejprve 

z obsahu provizorního obecního zákona č. 170/1849 ř. z., kde bylo ustanoveno, že statutární 

města (na Moravě to byly Brno, Olomouc a Opava) dostanou vlastní statuty. Statutární města 

tvořila zvláštní skupinu obcí, která se vyznačovala několika typickými znaky. Především 

politický charakter, zřízení a působnost každého statutárního města byly upraveny zvláštním 

zemským zákonem. Nejvýraznější znakem statutárních měst byly jejich mnohem širší 

působnosti, než tomu bylo u ostatních obcí. Statutární města prostřednictvím vlastního 

magistrátu v přenesené působnosti (na úrovni okresního hejtmanství) vykonávala politickou 

správu, tedy působnost politického úřadu první instance. 

 

Míra a samotné přenesení státní správy ze státu na jiné subjekty v dalších historických 

etapách veřejné správy na území dnešní ČR byla poznamenána společenskými a politickými 

změnami v letech 1918-1938, 1939-1945, 1945-1989, 1990 - doposud, které si vyžádaly vždy 

reformu systému veřejné správy. Přesto lze říci, že do roku 1939 obce vedle své samostatné 

působnosti vždy participovaly na výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti. Od roku 
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1939 do roku 1945 byla veřejná správa na území ČR pod kontrolou německých okupantů 

a tehdejší protektorátní správa plně kontrolovala rovněž působnost obcí. 

 

Poválečné formování veřejné správy je spjato se vznikem soustavy národní výborů18, které 

pak v reorganizované podobě v letech 1948 – 1989 na úrovni obcí a měst zajišťovaly jak 

vlastní správu, tak státní správu. V obcích a městech působily místní a městské národní 

výbory, v okresech okresní národní výbory a v krajích krajské národní výbory. V obci, 

kterou na návrh okresního národního výboru určil krajský národní výbor jako střediskovou 

obec, působil místní národní výbor s rozšířenou působností. Městské národní výbory 

se členily na tři kategorie podle toho, zda byla konkrétní města zároveň sídly krajských 

(I. kategorie) a okresních výborů (II. kategorie). Poslední tzv. III. kategorii tvořily národní 

výbory ostatních obcí městského charakteru. Speciální postavení měla města Brno, Ostrava 

a Plzeň - Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy, Národní výbor města 

Plzně. Tyto národní výbory byly zřízeny příslušným krajským výborem a mohly rušit nebo 

vytvořit vlastní městský obvod (obvodní národní výbory). Na úrovni hlavního města Prahy 

působil Národní výbor hlavního města Prahy a byl řízen přímo vládou. Zvláštní úpravu 

působnosti a organizační výstavby Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních 

národních výborů stanovil zvláštní zákon. 

 

K hlavním úkolům na jednotlivých úrovních národních výborů patřila péče o výstavbu měst 

a obcí, tvorbu a ochranu životního prostředí, rozvíjení kulturního a společenského života, 

zlepšování úrovně bydlení a služeb, rozvoj tělesné výchovy, sportu a rekreace atd. Národní 

výbory podle zvláštních předpisů vykonávaly státní správu např. na úsecích vytváření 

a ochrany podmínek zdravého způsobu života, oblastního plánování, obrany státu, požární 

ochrany, sociálního zabezpečení, služeb, energetiky, financí a správy národního majetku atd. 

Místní národní výbory vykonávaly státní správu převážně na úsecích ochrany životního 

prostředí, evidence obyvatelstva, vedení matrik, požární ochrany, výstavby 

aj., (Schelle, 2009).  

 

V souvislosti s národními výbory je nutné říci, že mezi jednotlivými úrovněmi národních 

výborů existoval vztah podřízenosti a nadřízenosti, přičemž celá soustava národních 

výborů byla kontrolována a řízena vládou. M. Mikule poukazuje na neúspěšný pokus 

                                                 
18 V letech 1946 – 1948 byly ustanoveny místní, okresní a zemské národní výbory jako prozatímní orgány 
veřejné správy ve všech jejích oborech. 
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o obnovu místní samosprávy v 60. letech 20. století a důsledky nového zákona19, jenž 

definoval národní výbory jako „státní orgány samosprávného charakteru“ a poskytl jim jen 

tzv. samostatnou působnost v určitých místních záležitostech, při jejichž výkonu byly vázány 

pouze zákony a jinými právními předpisy (Mikule, 1995, s. 40). O obecní samosprávě 

postavené na demokratických principech, která rozhoduje a hospodaří s vlastními prostředky 

a majetkem ve vlastním zájmu tak, jak je uplatňována v současnosti, nelze ve vztahu 

k národním výborům z let 1948 – 1989 hovořit20. 

 

Systém národních výborů byl zrušen v roce 1990, u krajských národních výborů 

bez náhrady, a základem nového správního uspořádání se stal ústavní zákon č. 294/ 1990 Sb., 

kterým byla změněna část ústavy z roku 1960 upravující organizaci místní samosprávy. 

V návaznosti na uvedenou ústavní změnu byly vydány příslušné prováděcí zákony o obcích, 

o volbách do zastupitelstev obcí, o hlavním městě Praze, o okresních úřadech, o pravidlech 

hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí České republiky, o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí.21 Okresní úřady nahradily 

funkce okresních národních výborů a vykonávaly všeobecnou státní správu na místní 

(okresní) úrovni, přičemž již od počátku vlastní existence měly přechodný, respektive časově 

omezený, statut vycházející ze záměru reformy veřejné správy a závislý na vzniku krajské 

úrovně samosprávy (vyšší územně samosprávné celky). Plán zrušení 76 okresních úřadů 

a delegování jejich činnosti na územní samosprávu vycházel z požadavku decentralizace 

a dekoncentrace té části veřejné správy, která přichází s občanem do kontaktu nejčastěji.  

 

Současný stav ve věci přenesené působnosti obcí, potažmo krajů, byl definován k 1. 1. 2003 

v návaznosti na zrušení okresních úřadů22, které působily téměř 12 let, a to do 31. 12. 2002. 

Pravomoci zrušených okresních úřadů byly rozděleny (delimitovány) dvěma směry včetně 

příslušných zaměstnanců – na krajské úřady (koncentrace) a na obecní úřady, respektive 

na 205 obcí s rozšířenou působností (dekoncentrace) a hlavní město Prahu. Je možno tedy 

konstatovat, že existence obcí s rozšířenou působností je spjata s naplňováním reformních 

                                                 
19 Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech. 
20 K porovnání: LACINA, K., ČECHÁK, V. Vývoj systémů veřejné správy. (2001). 
21 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení); zákon č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; 
zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze; zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 
působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících; zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí České republiky (rozpočtová pravidla republiky), a zákon 
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí. 
22 Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech. 
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záměrů veřejné správy probíhajících v ČR po roce 1989, kdy byl zvolen smíšený model 

veřejné správy.  

 

Podle míry přenesené působnosti je možné rozdělit obce na tři stupně a pět typů: 

• I. stupeň: 

obec – všechny obce – 6 249 obcí;  

obec s matričním úřadem – více než 1200 obcí23;  

obec se stavebním úřadem – více než 600 obcí24. 

• II. stupeň: 

obec s pověřeným obecním úřadem – 388 obcí25.  

• III. stupeň: 

obec s rozšířenou působnosti – 205 obcí. 

 

Zvláštními kompetencemi v oblasti přenesené státní správy nad rámec III. stupně jsou nadána 

všechna statutární města, která stejně jako kraje musí na rozdíl od ostatních obcí pořizovat 

energetickou koncepci, statutární město Brno na úseku matriky občanů s trvalým pobytem 

mimo území ČR, v oblasti vydávání programů snižování emisí a hlavní město Praha26. 

 

2.2 Management ve veřejné správě 

 

K vymezení pojmu management (řízení) přistupuje teorie ze dvou pohledů. První z nich vidí 

management jako specifickou činnost, druhý označuje za management osoby, které 

vykonávají řídící funkce na různých úrovních organizace (vrcholový management, střední 

management, provozní management). M. Hrabovský spatřuje management jako proces tvorby 

a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují 

vybraných cílů. Dále nahlíží na management jako na řízení lidí seskupených do formálně 

organizovaných skupin pro dosažení cílů organizace.  

 

 
                                                 
23 Viz přílohu č. 1. vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Viz sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje seznam krajských a obecních 
úřadů, které jsou stavebním úřadem k 1. 11. 2006.  
25

 Viz zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností. 
26 K porovnání: KOUDELKA, Z. Samospráva. (2007, s. 149 – 150). 
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Strukturu a funkce procesu řízení M. Hrabovský popisuje v následujících krocích: 

• plánování, zahrnuje výběr úkolů, cílů a činností potřebných pro dosažení 

vybraných či zadaných úkolů; 

• rozhodování, řeší to, co se má vykonat. Obsahuje plánování, projektování, 

formulování cílů, metod a prostředků dosahování zadaných cílů a časového 

harmonogramu; 

• organizování, zahrnuje činnosti, kterými jsou soustředěny a uspořádány 

prostředky, které jsou nutné pro dosažení zadaného cíle. Výsledkem je vytvoření 

systému, složeného z lidí a věcí, který se nazývá organizační systém – organizace. 

Tento systém je časově omezen, lze jej opakovaně úspěšně využívat nebo naopak 

podléhá změně, a to i v procesu plnění zadaného úkolu; 

• kontrolování, jde o zpětnovazební informace o reakcích objektu (systému) 

na usměrňovací zásahy managementu. Proces kontrolování je podle řešeného 

problému jednorázový na konci, respektive průběžný v průběhu procesu, 

(In Obst a kol., 2006, s. 7 – 14). 

 

Tradiční pojetí managementu jako činnosti založené na přikazovací a kontrolní pravomoci 

zakládá jeho právní vymezení vycházející z premisy, že management se v teorii i praxi zabývá 

právnickými osobami, tedy jednotlivými institucemi bez ohledu, zda jde o korporace, 

nemocnice, univerzity či jiné instituce. P. F. Drucker upozorňuje, že na základě praxe 

zejména velkých korporací se ukazuje, že působnost managementu pro 21. století je nutné 

nově definovat tak, aby zahrnoval celý proces, přičemž se musí soustředit na výsledky 

a na výkonnost v každém článku ekonomického řetězce, ne pouze na přikazovací 

a kontrolní činnosti.  

 

P. F. Drucker dále poukazuje na tradiční politické vymezení managementu stavící 

na předpokladu, že domácí ekonomika je vyhrazena národními hranicemi. Tento předpoklad 

je dle zmíněného autora 21. stoletím překonán a dle jeho názoru hranice managementu 

a hranice národních států se již neshodují, čili působnost managementu nelze politicky 

vymezovat. „Hranice národních států jsou důležité především jako omezující faktor. 

Manažerskou praxi – a to zdaleka nejen v podnikových organizacích – bude ve stále větší 

míře třeba vymezovat spíše z provozního než z politického hlediska.“, (Drucker, 2000, s. 41). 
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Snaha zvýraznit pojem management oproti pojmu veřejná správa, nebo dokonce pojem 

veřejná správa nahradit pojmem management, sleduje podle D. Hendrycha postupující změnu 

dosavadního administrativního pojetí veřejné správy na cílově orientované řízení veřejných 

úkolů, které se uvolňuje od rigidního právního rámce, podobně jako je tomu v soukromém 

sektoru. Ve skutečnosti však nejde nahradit jedno druhým, neboť veřejná správa je jev, který 

se nevyznačuje jen řídícími činnostmi, zatímco management ano. Management lze označit 

za aktivity spojené s ekonomizací a řízením veřejné správy, ty však nejsou vhodné 

pro všechny činnosti veřejné správy. D. Hendrych přistupuje k členění managementu 

podle podobných hledisek jako u veřejné správy. Člení management (řízení ve veřejné 

správě) předně podle objektu působení na funkční (vyjadřující výkon určité činnosti – 

řízení, kontrola), institucionální (organizační, označující úřady a orgány, jenž manažerské 

funkce vykonávají) a konečně personální, vymezující péči a řízení agendy související 

s okruhem osob, které participují na rozhodování a chodu institucí, (Hendrych, 2009, s. 20). 

 

2.2.1 Faktory ovlivňující management ve veřejné správě 

 

Moderní podoba veřejné správy v podmínkách právního státu odráží společenské změny, 

které ji staví do trvalé pozice objektu reformy27, jejíž nedílnou součástí je implementace 

výsledků technologického pokroku (odrážejícího se např. v e-govenmentu) či moderních 

manažerských postupů (např. prezentovaných směrem tzv. New Public Management). 

Ve veřejné správě se stále častěji hovoří o managementu také v souvislosti se specifickými 

oblastmi řízení, jako jsou strategický management (řízení), management lidských zdrojů, 

finanční management, management kvality apod. 

 

Definice managementu, nebo také řízení ve veřejné správě, skýtá tři perspektivy, které 

dle G. Wrighta a J. Nemce poskytují základ pro analýzu rolí a funkcí manažera ve veřejné 

správě. Jedná se o přístupy k řízení ve veřejném sektoru, potažmo veřejné správě, které odráží 

specifické podmínky britského, amerického a evropského systému veřejné správy. Autory 

nastíněný popis jednotlivých přístupů ukazuje, že tzv. evropský přístup, který je blízký 

zejména zemím kontinentální Evropy, tedy i ČR, se vyznačuje takovými rigidními rysy, které 

                                                 
27Pro doplnění: R. Pomahač a O. Vidláková upozorňují, že příliš mnoho reforem ve veřejné správě ilustruje časté 
dilema spočívající v tom, že vyřešení jednoho problému vyvolává řadu dalších, a s tím by se, po získaných 
zkušenostech, mělo dopředu počítat. Veřejná správa je činnost integrovaná, a proto nelze řešit izolovaně dílčí 
problémy; nezbytný je synergický přístup. V opačném případě totiž implementace navrženého řešení nepřinese 
očekávané zvýšení výkonnosti, ale zcela naopak může vést ke snížení efektivnosti a, což je ještě horším 
důsledkem, k frustraci zúčastněných a ke ztrátě důvěry veřejnosti, (Pomahač; Vidláková; 2002, s. 193). 
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v důsledku omezují pravomoci manažerů ve veřejné správě a zavádění manažerských metod. 

To představuje rozdíl od britského a amerického přístupu, kde dochází k naplňování 

koncepce New Public Management v praxi. Ve výsledku však autoři shrnují, že legalistický 

přístup manažerů v kontinentální Evropě nedokáže sbližování managementu ve veřejném 

a soukromém sektoru zabránit. 

 

Pro znázornění faktorů, které ovlivňují funkci managementu ve veřejné správě, porovnávají 

výše zmínění autoři v tomto smyslu právní, motivační a výkonnostní podmínky veřejného 

a soukromého sektoru včetně rozdílností cílů obou sektorů. Veřejný sektor na rozdíl 

od soukromého: 

• působí na základě politicky stanovených potřeb;  

• není založen za účelem zisku a faktor ziskovosti snižuje možnost měření 

výkonnosti instituce veřejného sektoru; 

• působí v rozdílném právním prostředí – zákony manažerům soukromého sektoru 

říkají jen, co nesměji dělat, kdežto manažerům veřejného sektoru, co mohou dělat, 

(Wright, Nemec, 2003, s. 14 – 26). 

 

2.2.2 New Public Management 

 

Od osmdesátých let 20. století se v USA a Velké Británii (dále také v Kanadě, Austrálii, 

Novém Zélandu, Skandinávii a Německu) začíná rozvíjet nový styl řízení ve veřejné správě – 

New Public Management (dále NPM). Za východiska zrodu NPM jsou označovány nové 

požadavky na fungování veřejné správy, které byly formulovány v hospodářsky vyspělých 

zemích, kde veřejná správa čelí mnoha systémovým problémům. Tyto požadavky jsou 

naléhavější zejména v kontrastu se stále omezenějšími veřejnými prostředky a rostoucími 

nároky společnosti na veřejné služby. 

 

NPM a nové modely řízení jsou zaměřeny na změny úloh, struktur a organizaci politicko-

administrativního systému. Přičemž pozornost je zaměřena v prvé řadě na efektivnost 

a účinnost. Teoretické základy nových přístupů k řízení ve veřejné správě spočívají 

v mikroekonomických organizačních teoriích, které staví na deregulaci, odbyrokratizování, 

hospodářské autonomii a převzetí soukromé podnikatelské kultury. 

 



22 
 

J. E. Lane, rovněž vycházející z výše uvedených faktorů a východisek NPM, zaměřuje svou 

pozornost mimo jiné na aktéry a jejich základní role v procesu nového řízení ve veřejné 

správě, přičemž zvýšený důraz klade na kontrakty28, tedy smluvní zajišťování veřejných 

služeb, a zodpovědnost managementu veřejné správy. Dále J. E. Lane hodnotí poslání 

a filozofii NPM v kontextu x-neefektivnosti (nositelem je byrokracie) a efektivnosti veřejných 

zakázek ve veřejném sektoru. Základní rámec NPM ve smyslu jejich aktérů je dle shora 

uvedeného autora založen na předpokladech, že vláda: 

• zaměstnává na pozici manažerů (vedoucích pracovníků) institucí veřejné správy 

profesionály, čili speciálně erudované a kompetentní osoby; 

• upřednostňuje smluvní formu zajištění poskytování veřejných služeb a vlastních 

provozních činností, např. formou outsourcingu či prostřednictvím speciálních 

agentur; 

• využívá soutěž při zadávání veřejných zakázek, spolupráci a partnerství při realizaci 

investic (např. projekty PPP29); 

• aktivně komunikuje se zainteresovanými osobami a ostatními osobami (organizace 

soukromého sektor neziskového sektoru), (Lane, 2000, s. 17 – 39). 

 

Naproti tomu N. Lynn logicky argumentuje na příkladu historie a současnosti veřejné správy 

v podmínkách vybraných zemí a jejich specifického historicko-kulturního dědictví rozdílným 

vývojem a průběhem reforem veřejné správy v těchto zemích. V tomto kontextu dle Lynna 

není zavádění a posléze hodnocení prostřednictvím nástrojů NPM jednoduše přenositelnou 

záležitostí, (Lynn, 2007)30.  

 

NPM dle B. Adamaschka není jednoznačně definovaný katalog postupů, který obsahuje 

všechny stanovené prvky. Důležitou úlohu sehrávají strategické a operativní programy 

a metody, kterými jsou definování cíle a produktů, měření výkonnosti, vypracování rozborů, 

controlling, řízení výstupů, rozpočtování, decentralizace, převzetí zodpovědnosti za zdroje, 

srovnávání, soutěž, zaměření na zákazníky, management kvality, organizační a personální 

rozvoj a smluvní management. Uvedené prvky pak ve spojení s použitými modely tvoří rámec 

naplňování filosofie NPM a jejich kombinace či upřednostnění je specifická pro danou zemi 

či region. Z tohoto důvodu je nemožné jednoznačně ohraničit NPM. V praxi evropských zemí 
                                                 
28 K porovnání: BOVAIRD, T., LÖFFLER, E. Public Management and Governance. (2009, s. 95 – 120).  
29 Partnerství veřejného a soukromého sektoru, PPP - Public Private Partnership. 
30 K podobným závěrům dochází Nemec, Medveď, Šumpíková (2005) na příkladu analýzy dosavadních 
výsledků reformy veřejné správy na Slovensku, viz seznam literatury. 
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jsou úspěšně zaváděny např. model veřejné soutěže – „Tilburský model“; modely simulované 

konkurence – Benchmarking; soutěže „Best Practice“ či soutěže o cenu kvality aj., 

(Adamaschek, 2000, s. 17 – 21). 

 

O. Vidláková popisuje NPM ve spojitosti s reformními procesy, které probíhají ve veřejné 

správě s cílem zvýšení její efektivnosti. Rovněž podtrhuje, že reformy prováděné v duchu 

NPM jsou značně různorodé, neboť v jednotlivých zemích se sledované cíle i postupy liší. 

Významnou pozornost zmíněná autorka věnuje dopadům ekonomické terminologie NPM 

na občana a občanství, jakožto výrazný prvek demokratického právního státu, který 

je dle jejího názoru zatlačen do pozadí. „Občané jsou nahlížení v roli uživatelů, klientů, 

spotřebitelů. Stávají se z nich pouze příjemci, patrně pasivní příjemci služeb, což dobře 

zapadá jak do teorie veřejné volby, tak teorie managementu“. Dále apeluje na důslednou 

ochranu postavení a role občanů ve společnosti, a to i při provádění správních reforem včetně 

odmítání označení občana spotřebitelem, klientem, příjemcem, což je výrazným rysem NPM, 

(Pomahač, Vidláková, 2002, s. 200 – 201). 

 

2.2.3 Management výkonnosti ve veřejné správě 

 

Řízení výkonnosti (z angličtiny Performance Management) jako samostatnou disciplínu 

přístupu k řízení organizací je možné sledovat od druhé poloviny 20. století, kdy dochází 

k dramatickým změnám ve fungování společnosti, trhů a jejich účastníků. J. Voříšek hovoří 

o revoluční transformaci organizací, jejíž intenzita se stále zvyšuje s tím, jak se celá 

společnost posunuje do stádia „informační společnosti“. Na organizace působí řada činitelů, 

ke kterým patří: 

• řízení aktivit v globálním kontextu;  

• flexibilní organizační struktury;  

• optimalizace produkce a efektivní řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce;  

• produkce kvalitních, zákaznicky orientovaných výrobků a služeb;  

• neustálá inovace a zvyšování kvality výrobků a služeb, které mohou být zákazníkem 

hodnoceny a přinášejí mu přidanou hodnotu;  

• měnící se charakter práce, řízení znalostí v organizaci, neustálé zlepšování interních 

procesů, zvyšování motivace zaměstnanců;  
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• implementace informačních systémů, které efektivně podporují interní a externí 

procesy a které poskytují;  

• úplné a včasné informace potřebné k řízení. 

 

„Řízení výkonnosti je kombinace managementu, metodik a metrik podporovaná aplikacemi, 

nástroji a infrastrukturou, která umožňuje uživatelům definovat, monitorovat a optimalizovat 

výsledky a výstupy tak, aby bylo dosaženo cílů osobních či organizační jednotky v souladu 

se strategickými cíli na různých úrovních řízení podniku.“, (Voříšek, 2008, s. 169 – 170). 

 

Obecně se o výkonnosti hovoří jako o schopnosti organizace dosahovat osobních, 

skupinových a organizačních cílů a velmi často je výkonnost spojována s pojmy efektivita 

a účinnost. Dle mnoha autorů, ke kterým patří B. Burton, M. Synek či P. F. Drucker a další, 

je výkonnost považována za vyváženou kombinaci jak efektivity, tak účinnosti. 

 

2.2.3.1 Efektivnost ve veřejné správě 

 

Z pohledu veřejného sektoru, respektive veřejné ekonomiky, je veřejná správa spojována 

nejčastěji s otázkami efektivnosti, potažmo ekonomické efektivnosti, a to z pozice 

managementu veřejného sektoru i dopadů alokace veřejných prostředků. Veřejná ekonomika 

tedy analyzuje výsledky hospodaření s veřejným majetkem a veřejnými financemi. 

Posuzování efektivnosti vynaložených nákladů je založeno, na rozdíl od privátní ekonomiky, 

na přímém (nepeněžním) vyjádření získaného efektu – veřejného efektu. Dle J. E. Stiglitze 

zaujímá prioritní postavení ve veřejném sektoru vláda daného státu a její činnosti (veřejné 

aktivity), které výrazně ovlivňují životy obyvatel a prosperitu společnosti. Zmíněný autor pak 

člení veřejné aktivity do čtyř kategorií, (Stiglitz, 1997). Existence vládních zásahů 

do ekonomiky či ekonomické odůvodnění existence vlády staví dle řady autorů (Bénard, 

1990; Stiglitz, 1997; Jackson, Brown, 2003) na tržních selháních a principech přerozdělování 

(příjmů) a zajištění obecně prospěšných statků. 

 

Vyjádření a členění ekonomické efektivnosti nabízí J. Nemec prostřednictvím čtyř 

rozměrů, v rámci nichž definuje parciální druhy ekonomické efektivnosti, což ilustruje 

Tab. 2.2, (Nemec, Lawson, 1992).  
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Vymezení efektivnosti ve veřejném sektoru pracuje s výsledky hospodaření s veřejným 

majetkem a veřejnými financemi. Náklady v podmínkách veřejného sektoru na zajištění 

veřejných služeb a veřejných statků jsou finančně kvantifikovatelné, ale u výnosů, lépe řečeno 

efektů, je situace opačná (efekt není finančně kvantifikovatelný, protože veřejný efekt 

je vázán na uspokojení určité společenské potřeby). V návaznosti na výše uvedené D. Halásek 

upozorňuje, že to ještě neznamená, že ve veřejné ekonomice nelze hovořit o efektivnosti. 

 

Tab. 2.2. Druhy ekonomické efektivnosti 

 Mikroefektivnost Makroefektivnost 

Statická 
• alokativní 
• technická 
• distribuční 

• životní úroveň 
• nezaměstnanost 
• inflace 

Dynamická 
 

• současná (budoucí) spotřeba 
• flexibilita ekonomických subjektů 

• extenzivní růst 
• intenzivní růst 

Pramen: NEMEC, J., LAWSON, C. Verejná ekonomika (vybrané problémy). (1992, s. 21). Vlastní zpracování. 

 

Východisko zmíněný autor spatřuje v definování tzv. přímého (nepeněžního) efektu. 

Definování veřejného efektu, jeho kvantifikace pomocí příslušných společenských užitků, 

jejich porovnání se stupněm naléhavosti v rámci omezených veřejných zdrojů, formulování 

škály společenských aktivit – to je základní rozvrh souvislostí, které je nutné speciálně 

analyzovat a tvoří také metodologické východisko pro zkoumání efektivnosti vynakládání 

veřejných prostředků na veřejné statky a služby, (Halásek, 2007, s. 21-22). 

 

Tab. 2.3. Vnější a vnitřní faktory efektivnosti veřejného sektoru 

Vnější faktory efektivnosti Vnitřní faktory efektivnosti 

1.  skupina 
• Politické uspořádání společnosti.  
• Fungování ziskového sektoru. 

 
2.  skupina 
• Konkurenční prostředí mezi institucemi 

veřejného sektoru.  
• Financování veřejného sektoru podle 

jeho výkonů a užitků. 
 

• Věda a technika. 
• Struktura veškerých činností. 
• Všechny formy dělby práce. 
• Kvalifikace pracovníků. 
• Iniciativa pracovníků. 
• Systém řízení. 

 

Pramen: STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. Veřejná ekonomie. Pro školu a praxi. (1998, s. 192 – 199). Vlastní 
zpracování. 
 

Efektivnost veřejného sektoru, respektive veřejné správy, je ovlivňována řadou faktorů, 

které jsou odbornými teoretiky definovány z pohledu vnějších a vnitřních podmínek 
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a okolností, přičemž za základní faktor efektivnosti veřejného sektoru je považována jeho 

velikost a struktura. Y. Strecková a I. Malý člení vnější faktory efektivnosti do dvou skupin 

podle intenzity vlivu a vnitřní faktory definují jako ty, které mohou ovlivňovat samotní 

činitelé veřejného sektoru a jejich naplnění záleží na úrovni řízení veřejného sektoru, což 

znázorňuje Tab. 2.3. 

 

Jedním z autorů, kteří věnují efektivnosti v podmínkách veřejné správy zvýšenou pozornost, 

je D. Hendrych, přičemž přístup uvedeného autora vychází primárně ze studia správní vědy. 

V rámci pojednání o státní správě zmíněný autor uvádí, že pojem efektivnost byl původně 

formulován v oblastech techniky a ekonomiky v podobě kvantitativního kritéria vyjadřujícího 

poměr mezi tím, co bylo do věci (akce) vloženo, a tím, co věc (akce) vydala.  

 

D. Hendrych charakterizuje koncepci tzv. relativní efektivnosti (vyjádřena rozdílem mezi 

„output“ a „input“), věnuje pozornost měření (hodnocení) efektivnosti a zejména uvádí vlastní 

přístup k otázce efektivnosti státní správy. „K otázce efektivnosti státní správy můžeme 

přistupovat ze dvou hledisek: jako k vnitřní efektivnosti organizace státní správy nebo jako 

k vnější efektivnosti státní správy.“, (Hendrych, 1984, s. 55). V této souvislosti je možné 

srovnat přístup k vyjádření efektivnosti J. Nenadála, který rozlišuje čtyři kategorie 

efektivnosti – sociální, výrobně technickou, uživatelskou a národohospodářskou, (Nenadál, 

2008).  

 

Později D. Hendrych problematiku hodnocení veřejné správy spatřuje v relaci dosažených 

výsledků k výsledkům zamýšleným a jako kritéria hodnocení vyjmenovává efektivnost, 

hospodárnost, úspornost, účelnost a přiměřenost. Efektivnost veřejné správy je dále 

autorem představena ve dvou podobách, a to jako souhrnné hodnotící kritérium a jako jedno 

z možných kritérií, (Hendrych, 2009, s. 184 - 194). 

 

Přístup k řešení otázek efektivnosti v podmínkách veřejné správy není tématem pouze 

dnešních dnů, důkazem je monografie M. Máši věnovaná teorii řízení a správy, a to 

prostřednictvím praxeologie. Z praxeologického hlediska je důležitým prvkem v rozhodovací 

a řídící činnosti hodnocení, které je spojeno vždy s jednáním lidí, pomáhá tvořit cíle a cesty, 

které vedou k jejich splnění. Jednání lidí je podle praxeologie rovněž úzce spojeno 

s ekonomizací lidských činností a v jejím pojetí je činnost ekonomická tehdy, když zajišťuje 

maximální dosažení cíle při minimálním vynaložení prostředků, (Máša, 1970). 
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2.2.3.2 Hodnocení výkonnosti ve veřejné správě 

 

Pojem výkonnost je používán v různých oborech a jeho konkrétní vymezení se váže 

na specifika daného subjektu a jeho cíle. J. Wagner v rámci charakteristiky pojetí výkonnosti 

zmiňuje axiomy spojené s výkonností, ke kterým řadí činnost, jejíž výkonnost je posuzována, 

cílově zaměřena a vede tedy k dosažení určitého stavu či děje. Pro zdůraznění cílového 

zaměření činnosti se může ukázat dle zmíněného autora jako užitečné rozlišovat dvě na sebe 

navazující dimenze výkonnosti, které jsou vlastně odpovědí na otázku, co je možné udělat 

pro to, aby byl dosažen určitý cíl nebo správné přiblížení k němu. První z nich je „dělat 

správné věci“ (anglicky „do the right things“) a ta ukazuje na výkonnost ve smyslu volby 

činnosti, která je uskutečňována. Tato dimenze výkonnosti je obvykle označována jako 

účelnost. Druhá odpověď je „dělat věci správně“ (anglicky „do the things right“) a ukazuje 

na výkonnost ve smyslu způsobu, jakým je činnost uskutečňována. Tato dimenze výkonnosti 

je označována jako efektivnost. Samotné zvyšování výkonnosti instituce je spojeno 

s vytvořením prospěchu jako pozitivního důsledku činnosti zkoumaného subjektu, přičemž 

samotný celkový prospěch lze změřit a hodnotit až po ukončení dané činnosti. Naproti tomu 

především z pohledu rozhodování managementu a odpovědnostního přístupu k řízení 

výkonnosti instituce je nutné posuzovat a měřit prospěch činnosti také v průběhu jeho tvorby, 

(Wagner, 2009). 

 

Obecně lze říci, že cílem každé organizované činnosti bez rozdílu je produkovat hodnotu, 

která převyšuje náklady na její vytvoření. Efektivnost je pak tvořena základními složkami, 

kterými jsou kvalita, cena, objem produkce (výrobky nebo služby) a náklady, (Bengt, 

Svante, 1993, s. 5). 

 

Existují funkce měření či důvody, proč je měření realizováno, a to jak ve spojení 

s výkonností nebo v obecném slova smyslu. Dle J. Wagnera má měření funkci: 

• podpory (opory) paměti. Měření umožňuje uchovávat údaje o objektu a jeho 

charakteristikách k určitému okamžiku nebo za určité období vývoje;  

• podpory srovnání (komparace); 

• podpory objektivizace a šíře smyslového poznání; 
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• hloubky poznání, čili umožňuje popsat i takové charakteristiky objektu, které byly 

objektu druhotně přisouzeny člověkem, a které nejsou tudíž přímo zachytitelné 

lidskými smysly ani technickými nástroji; 

• zprostředkování poznání; umožňuje komunikovat údaje o charakteristikách 

zkoumaného objektu i osobám, které nemají možnost přímo pozorovat daný objekt, 

a tím jim umožnit zprostředkované poznání zkoumaného objektu; 

• důkazní, (Wagner, 2009, s. 35-36). 

 

Realizace neboli uskutečnění měření31 je prováděno pomocí nástrojů, které mohou mít 

rozličnou povahu. Může jít buď o typická měřidla (svinovací metr, váhy, tlakoměr, teploměr 

atd.) nebo prostředky tzv. vizuální kontroly či sčítání počtu jevů, zaznamenávané 

do dotazníků, formulářů či kontrolních listů. Výhodou měřidel je, že poskytují spojitá data 

a následně spojité škály, které přiřazují měřené vlastnosti číslo, které může nabývat 

libovolných hodnot. 

 

Nové přístupy k řízení veřejné správy používají evaluační nástroje, které jsou zaměřeny 

na hodnocení nejdůležitějších požadavků vycházejících z kvalitního, efektivního 

a hospodárného plnění úkolů veřejné správy.32 N. Flynn ilustruje hodnocení výkonnosti 

a plnění úkolů institucí veřejného sektoru prostřednictvím tzv. The Three ´E´s (3E) – 

Economy, Efficiency a Effectiveness33. Autor také uvádí, že mnozí relevantní odborníci 

upozorňují, že model 3E by měl být doplněn o tzv. čtvrté „E“, které představuje „Equality“ – 

rovnost, respektive „Equal Access“ – rovný přístup (blíže viz Obr. 2.1), (Flynn, 2007, s. 125-

149).  

 

Podstatu 3E v podmínkách veřejné správy analyzuje a charakterizuje F. Ochrana, přičemž 

se opírá o zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole, kdy hospodárností se dle zmíněného 

autora „rozumí takové použití veřejných prostředků, kdy stanovené cíle a úkoly dosahujeme 

                                                 
31 Hodnocení výkonnosti instituce a úrovně její kvality založené na realizovaném kontinuálním měření 
je nepostradatelnou součásti modelů zvyšujících kvalitu veřejné správy, ke kterým mimo již zmíněné normy ISO 
ř. 9000 patří rovněž model Commonn Assessment Framework (CAF), benchmarking či Lean Six Sigma. 
 
32 V České republice jsou kritéria hodnocení plnění úkolů veřejné správy zakotvena v zákoně č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
33 Economy (v překladu hospodárnost) – vychází z minimalizace nákladů na činnosti za podmínek zachování 
odpovídající kvality (vstupy x produkce/provoz); Efficiency (v překladu efektivnost) – vyjadřuje vztah 
mezi výstupem v podobě zboží, služeb či jiných produktů a prostředky použitými na jejich dosažení (vstupy x 
výstupy); Effectiveness (v překladu účelnost) – vychází z porovnání prostředků použitých na dosažení 
stanovených cílů (vstupy x výsledky). 
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s co nejnižším vynaložením zdrojů. Podmínkou minimalizace použitých zdrojů je, že tyto cíle 

a úkoly jsou splněny za předpokladu dodržení kvality. Ukazatelem hospodárnosti 

je minimalizace nákladů na vstupech za předpokladu splnění stanoveného cíle.“ Efektivnost 

uvedený autor pojímá ve: „dvojí formě, a to jako produktivita veřejných výdajů či jako 

nákladová efektivnost. Jedná se o inverzní funkce. Vymezení efektivnosti ve formě produktivity 

používáme tehdy, jestliže máme k alokaci disponibilní zdroje, které můžeme k danému účelu 

plně využít.“ Kritérium účelnosti charakterizuje: „Účelnosti se rozumí takové použití 

veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení stanovených cílů při plnění 

vytyčených úkolů.“ Poslední uvedené kritérium 3E - účelnost je považováno za nejvyšší druh 

kritéria výkonnosti, a to ve vztahu k hospodárnosti a efektivnosti, (Nemec, Ochrana, Pavel 

a Šagát, 2010, s. 48 - 49). 

 

Obr. 2.1. Pravidla měření výkonnosti ve veřejném sektoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pramen: Vlastní zpracování podle Flynna (2007, s. 137). 

 

Ke klíčovým konceptům měření výkonnosti ve veřejném sektoru, a tedy i veřejné správě, patří 

tzv. vstupně výstupní model měření výkonnosti, zjednodušeně řečeno model vstup – výstup 

(dále také model V-V). Logiku modelu V-V a jeho uplatnění ve veřejném sektoru popisuje 
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a znázorňuje G. Bouckaert prostřednictvím schématu „The policy and management cycle“ 

(Politika a řízení cyklu), viz Obr. 2.2. 

 

Výkonnost organizace (instituce) a její výsledky musí být vybalancovány se strategickými 

cíli, které jsou dosahovány postupně prostřednictví operačních cílů. Model V-V 

v závěrečných etapách cyklu rozlišuje výstup (produkt daného procesu), průběžný výsledek 

(bezprostřední účinek produktu na instituci či uživatele) a konečný výsledek, jenž 

je konfrontován z hlediska jeho dopadu na společnost a životní prostředí a v neposlední řadě 

z hlediska naplnění stanovených cílů instituce. Evaluace a měření výkonnosti instituce 

v jednotlivých fázích cyklu je realizováno pomocí výkonnostních indikátorů, které 

G. Bouckaert považuje za nástroje pro ověření naplňování cílů.  

 

Obr. 2.2. Politika řízení cyklu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: BOVAIRD, T., LÖFFLER, E. Public management and Governance. (2009, s. 153). Vlastní zpracování. 
 

Typologie ukazatelů výkonnosti modelu V-V dle uvedeného autora ukazují, že: 

• vstupní ukazatele představují údaje např. o počtech zaměstnanců a o výši mzdových 

nákladů na ně, počtech nemocničních lůžek či kapacitu školních zařízení; 

• výstupní ukazatele jsou dány veličinami, které vypovídají např. o počtu vyřízených 

žádostí či o počtu ošetřených pacientů, studujících žáků; 

• průběžné výsledky znázorňují např. výčet nových znalostí a dovedností studentů 

či spokojenost uživatelů se službami; 

• konečné výsledky prezentují např. zvýšení stupně vzdělání žáků/studentů, snížení 

nezaměstnanosti, zlepšení ochrany zdraví obyvatel; 

1. Strategické cíle 

Politika cyklu 
2. Operativní cíle 

Řízení cyklu  

3. Vstup 4. Činnosti 5. Výstup 6. Průběžný 

výsledek 

7. Konečný 

výsledek 

8. Environment 



31 
 

• společensko-ekologické ukazatele vypovídají o věkové, vzdělanostní struktuře 

obyvatelstva, o růstu HDP atd. 

 

Podíl uvedených indikátorů výkonnosti modelu V-V umožňuje vyjádřit základní 

výkonnostní požadavky instituce, kterými jsou hospodárnost, produktivita, efektivnost, 

účelnost a nákladová efektivnost, (Bovaird, Löffler, 2009, s. 151 – 158). 

 

Také F. Ochrana v souvislosti se zaváděním programově výkonového rozpočtování 

a monitoringu veřejných výdajů hovoří o vstupně - výstupním (imputově – ouputovém 

modelu) modelu a doporučuje jeho využití při transformaci existujícího stavu alokačního 

systému veřejných výdajů. Dle F. Ochrany „existující způsob alokace veřejných zdrojů 

je podsystémem neefektivně fungující veřejné správy“ a zároveň autor upozorňuje, 

že „důsledné provedení reformy veřejných financí je závislé na reformě veřejné správy, 

resp. relativně dokonale fungující veřejné správě.“, (Šumpíková, Ochrana, Pavel a kol., 2005, 

s. 168). 

 

Pro hodnocení výdajových programů34, veřejných služeb a nabídek v rámci veřejných 

soutěží (veřejných zakázek) lze využít analytické metody CMA (Cost Minimization Analysis 

– analýza minimalizace nákladů), CEA (Cost Efectiveness Analysis – analýza efektivnosti 

nákladů), CUA (Cost Utility Analysis – analýza užitečnosti nákladů) či CBA (Cost Benefit 

Analysis – analýza nákladů a užitku). Uvedené metody umožňují různé poměřování nákladů 

a výstupů.35 

 

Možnosti měření efektivnosti veřejného sektoru prostřednictví 28 variant představil 

R. Hjerppe, kdy varianty představují jednotlivé podíly skutečných (dosažené hodnoty) 

ukazatelů (vstupy, činnosti, výstupy a výsledky) k plánovaným či skutečným ukazatelům 

(vstupy, činnosti, výstupy a výsledky). Například jednou z variant je podíl skutečných vstupů 

a plánovaných vstupů, kterým by bylo možné vyjádřit efektivnost zdrojů, nebo varianta, 

která vyjadřuje typ efektivity, kterou lze označit jako ukazatel výkonnosti (skutečný 

výsledek/plánovaný výsledek), (Hjerppe, 1982).  

                                                 
34 K porovnání: HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. (2010, s. 90 - 94). 
35 Blíže: OCHRANA, F. Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru. (2005); OCHRANA, F. Zadávání, 
hodnocení a kontrola veřejných zakázek (ekonomická analýza). (2008); ŠUMPÍKOVÁ, M., OCHRANA, F., 
PAVEL, J. a kol. Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost. (2005). 
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3 MANAGEMENT A POLITIKA KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 

3.1 Kvalita obecně 

 

Původ pojmu kvalita lze vysledovat do časů Aristotela, kterému je přisuzována nestarší 

definice kvality související s tím, že lidi v procesu směny zajímaly vlastnosti výrobků. Termín 

„kvalita“, jehož synonymem je termín „jakost“, však v současné době sleduje mnohem 

rozvinutější význam, než tomu bylo v době starověku či ještě na počátku 20. století, 

nabývající v dnešní globální společnosti na stále větším významu. Obsah pojmu kvalita 

je možno chápat v širších i užších souvislostech a záleží vždy na okolnostech, které tento 

pojem obklopují. Z pohledu jedince v roli spotřebitele či zainteresované strany se o kvalitě 

hovoří jako o subjektivním pocitu a hodnocení. Vnímání kvality té či oné úrovně ovlivňuje 

rozhodování jednotlivce v mnoha životních situacích, a to od koupě zboží denní spotřeby 

až po výběr školy pro svého potomka. Z perspektivy organizace se význam a stav kvality 

produktů řídí a objektivizuje tak, aby organizace plnila své poslání ke spokojenosti 

co možná nejširšího okruhu jednotlivců. V obou pohledech pak hraje významnou roli 

ekonomická stránka kvality a její zajištění. 

 

Většinou se o kvalitě (jakosti) hovoří v souvislosti s produkty (výrobek, služba), tedy s tím, 

co dodavatel dodává zákazníkovi. Obecně se kvalita chápe jako vlastnost nebo souhrn 

vlastností, které produktu dávají schopnost splnit požadavky zákazníka. M. Walton 

cituje Deminga36, kvalita figuruje v jeho podání jako předvídatelný stupeň důvěryhodnosti 

produktu, shodující se s jednotlivými specifikacemi a jenž je přizpůsoben požadavkům trhu 

s nejnižšími možnými výrobními náklady37, (Walton, 1986, s. 26).  

 

Řada českých autorů technického zaměření38 zabývajících se otázkami kvality vymezuje 

pojem jakost/kvalita39 v kontextu české verze normy ISO 9000, která tento pojem vysvětluje 

jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik. Přitom požadavek 

                                                 
36 W. E. Deming (1900 – 1993) americký profesor, statistik, konzultant a autor mnoha pojednání vztahujících 
se ke kvalitě, současnými odborníky považován za guru kvality, společně s J. M. Juranem se podílel na zavádění 
principů kvality v Japonsku. Deming je tvůrce nástroje zlepšování, tzv. PDCA, nazývaného jako Demingův 
cyklus zlepšování. 
37 K porovnání: Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO 8402, 1986) uvádí, že „…kvalita je souhrn 
vlastností výrobku nebo služby, který je schopen pokrýt jasně vyjádřené potřeby”. 
38 Např. J. Nenadál, Noskievičová, Petříková, Tošenovský, M. Hutyra. 
39 Termíny jakost a kvalita jsou považovány za synonyma, ale v technické oblasti je ustálen pojem jakost. 
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je vymezován jako potřeby nebo očekávání, které jsou stanoveny a obecně závazné, (Nenadál, 

2007, s. 11).  

 
Autoři R. S. Kaplan a D. P. Norton charakterizují vývoj a změny přístupu k úloze kvality 

v tržním sektoru, respektive konkurenčním prostředí, kdy od strategické výhody dospěl 

požadavek na kvalitu ke konkurenční nezbytnosti. Kvalita se stala tzv. hygienickým 

faktorem. To, že se dodavatelé budou řídit specifikacemi výrobků a služeb, považují 

zákazníci za zaručené. Důležitým faktorem jsou pak měřítka kvality, která mohou 

poskytovat zákazníci, označovaná jako zpětná vazba, a to prostřednictvím reklamací, využití 

záruční lhůty a požadovaných oprav apod., (Kaplan, Norton, 2007). 

 

Kvalita dle B. Karlöfa a S. Östbloma zahrnuje poskytování hodnoty zákazníkům, 

a to bez ohledu na výrobní náklady. Kvalita je jednou ze složek ocenění hodnoty zákazníkem, 

přičemž další složkou je cena nebo ztráta zdrojů, které musí zákazník oželet, aby daný 

výrobek či službu získal, (Karlöf, Östblom, 1993, s. 35). 

 

J. Horovitz, řešící otázky kvality ve službách, charakterizuje kvalitu následovně: „Kvalita 

je úroveň dokonalosti, kterou si podnik vybral, aby oslovil své zákazníky. Je to současně 

způsob, jakým se s touto úrovní ztotožňujeme.“, (Horovitz, 1994, s. 15). 

 

Zároveň výše zmíněný autor říká, že ve světě služeb40 neznamená kvalita nezbytně luxus 

nebo nejvyšší úroveň. Služby dosahují úrovně vynikající kvality tehdy, když odpovídají 

požadavkům cíle (stanoveného v závislosti na požadavcích různých segmentů zákazníků dané 

organizace). Každá úroveň vynikající kvality musí tedy odpovídat jisté hodnotě, kterou 

je zákazník ochoten zaplatit jako funkci svých přání a svých požadavků, (Horovitz, 1994, 

s. 16). 

 

Moderní pojetí kvality současné společnosti vyjadřuje dokument s názvem Evropská 

charta kvality41, jehož cílem je sjednotit všechny snahy o růst kvality ve všech oblastech 

života evropské společnosti, a kvalitu charakterizuje jako: 

                                                 
40 J. Horovitz považuje služby za souhrn příslibů, které zákazník očekává od výrobků, nebo základní služby jako 
funkci ceny, image a existující pověsti, (Horovitz, 1994, s. 17). 
41 Podepsán na společné konferenci Evropské organizace pro kvalitu (EOQ) a Evropské nadace pro management 
kvality (EFQM) v Paříži v říjnu 1998. Podporu dokumentu vyjádřili i nejvyšší představitelé Evropské unie. 
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• cíl, protože k tomu, aby organizace byly konkurenceschopné, musí reagovat přesně 

na potřeby a očekávání zákazníků a uživatelů; 

• metodu, která podporuje účast, protože nelze žádat plnou angažovanost pracovníků 

bez současného rozvoje odpovídajících pracovních podmínek - kvalita také 

předpokládá motivaci a odpovědnost, a proto organizace a její chování a metody 

musí být založeny na iniciativě a zájmu o zákazníka; 

• měřítko efektivnosti a trvalý závazek ve smyslu snižování nákladů, mobilizace 

pracovníků, podpory inovací, modernizace organizace a povzbuzování iniciativ 

se stává kvalita řídící silou pro dosažení konkurenceschopnosti, a tudíž 

i zaměstnanosti42. 

 

Vymezení termínu kvality je dynamickou záležitostí odrážející jak technický a sociální vývoj 

společnosti, tak specifika různých činností výrobního i nevýrobního (hmotného 

či nehmotného) charakteru či oblastí nebo sektorů ekonomiky.  

 

T. Bovaird a E. Löffler přistupují k vymezení kvality ve veřejném sektoru, podle toho, jak 

je kvalita vnímána a měřena: 

• kvalita jako shoda se specifikací (technická perspektiva); 

• kvalita jako vhodná pro daný účel (perspektiva odvozena ze systémového řízení); 

• kvalita je sladění vstupů, výstupů a výsledků procesů (perspektiva strategického 

a systémového řízení); 

• kvalita je očekávání zákazníků (perspektiva psychologie zákazníka); 

• kvalita jako vášnivý emociální prožitek, který nelze vyjádřit slovně ani číselně 

(sociálně psychologická perspektiva), (Bovaird, Löffler, 2009, s. 166). 

 

Teorie43 na poli kvality veřejné správy v podmínkách České republiky definuje kvalitu „jako 

míru naplňování oprávněných požadavků zákazníků na požadovanou veřejnou službu nebo 

občanů na kvalitu života v dané obci, regionu či kraji“44.  

                                                 
42 Příloha č. 5 k Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2000 č. 458. 
43 ŠIROKÝ, J. a kol. Benchmarking ve veřejné správě. (2006, s. 52); HUŠEK, Z., ŠUSTA, M., PŮČEK, M. 
Aplikace metody Balanced Scorecard ve veřejném sektoru. (2006, s. 27); PŮČEK, M., OCHRANA, F. Chytrá 
veřejná správa. Kohezní politika. (2009, s. 97). 
44 M. Půček chápe zákazníky ve veřejné správě v roli žadatelů na úřadu či účastníků správního řízení, kteří 
očekávají, že jejich žádost nebo potřeba služby bude vyřízena rychle, bez právních a jiných nedostatků 
a v požadovaném standardu. Občané dle uvedeného autora očekávají, že dojde ke zvyšování kvality života 
v jejich obci, kraji nebo regionu. Specifické je ve výše citované definici rovněž spojení „oprávněných 
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Nadnárodní (makroekonomický) pohled na kvalitu správy (governance) stavící na konceptu 

Governance Matters45 představuje M. Žák ve své studii „Kvalita správy: hodnocení 

měření“. Kvalita správy dle konceptu Governance Matters je vymezena jako vzájemně 

propojený komplex tří klíčových hledisek, a to procesu výběru, kontroly a obměny vlády, dále 

schopnosti vlády efektivně formulovat a realizovat vhodné politiky a konečně respektu 

občanů a státu k institucím, které určují jejich vzájemné ekonomické a sociální vztahy. 

Governance Matters strukturuje hodnocení kvality správy na šest dílčích ukazatelů: 

demokracii, politickou stabilitu, výkonnost vlády, regulační46 kvalitu, právní řád a kontrolu 

korupce. Těchto šest agregovaných ukazatelů je v dvouletých cyklech od roku 1996 

vyhodnocováno Světovou bankou, (Žák, 2005).  

 

V návaznosti na výše uvedené lze konstatovat, že kvalita v té či oné sféře nebo perspektivě 

má společný rozměr, a to je zákazník47 (ten, komu je produkt určen) a jeho požadavky 

a spokojenost jsou základem odborných teorií a studií, jako jsou například Theory Attractive 

Quality (teorie atraktivní kvality) či Gaps in Service Quality (mezery kvality služeb). 

 
3.1.1 Teorie atraktivní kvality 

 

V návaznosti na výše uvedené (viz B. Karlöf a S. Östblom) lze konstatovat, že teorie 

atraktivní kvality (Theory Attractive Quality) autora Y. Kondo, vycházející z „Modelu 

Kano“ japonského profesora Kano Noriaki48, podrobně pracuje s kvalitou jako hodnotou 

zákazníka. Teorie atraktivní kvality je prezentována níže uvedeným schématem (viz 

Obr. 3.1) a je typická dvěma osami vyjadřujícími rozsah spokojenosti/nespokojenosti 

zákazníků (vertikální osa), rozsah skutečného plnění/neplnění realizace požadavků zákazníků 

                                                                                                                                                         
požadavků“. U zákazníků je limit oprávněnosti požadavků dán zákonnými normami a standardy. Požadavky 
občanů jsou vymezeny oprávněností požadavků ostatních občanů, finančními a ostatními zdroji, zákonnými 
normami a zásadami udržitelného rozvoje, (Půček, Ochrana, 2009, s. 98). 
45 Představuje metodologii Světové banky sloužící pro mezinárodní srovnání kvality správy. Governance je 
chápána poměrně široce jako tradice institucí, pomocí kterých je v zemi uplatňována moc. 
46 M. Žák a L. Gregorová ve studii: Institucionální kvalita, regulace a byrokracie. 2006. Regulaci definují jako 
kontrolu, usměrňování a řízení ekonomických aktivit soukromého sektoru státem v zájmu efektivnosti, 
spravedlnosti, bezpečnosti a zdraví. Jedná se o aktivitu státu, který v obecné rovině legislativním procesem buď 
zamezuje prosazování určitých nechtěných aktivit, nebo povoluje či podporuje určité činnosti. 
47 Zákazníkem dle normy ISO 9000 je organizace nebo osoba, která přijímá produkt (např. spotřebitel, klient, 
konečný uživatel, maloobchodník, příjemce a odběratel). Zákazník může být interní nebo externí. 
48 Profesor Noriaki Kano z Tokijské univerzity poukazuje na to, že vztah mezi uspokojením zákazníka a kvalitou 
není jednosměrný, ale má rozměry dva – očekávaná kvalita (negativní, reaktivní) a kvalita přitažlivá (pozitivní, 
aktivní). 
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– excelence (horizontální osa). Teorie atraktivní kvality staví na dvou definicích: 1) 

„Spokojenost zákazníků je dána mírou ocenění produktů dané organizace zákazníky. 

Spokojení zákazníci jsou ochotni produkt dané organizace doporučit ostatním a při svých 

dalších nákupech vyžadují srovnatelnou úroveň kvality u jiných prodejců/poskytovatelů 

(konkurenčních organizací nebo na jiném místě).“ 2) „Plnění excelence vyjadřuje profil 

výrobku/služby a jeho schopnosti obstát v rámci konkurence a plnění požadavků daných 

standardy.“ 

 

Teorie atraktivní kvality vymezuje tři možné vztahy (tři křivky schématu Obr. 3.1) 

vycházející ze schopnosti zákazníků určit (vyslovit) vnímanou kvalitu produktů (výrobek, 

služba) a sdělit vlastní požadované přání na atributy produktů. Vyslovené/nevyslovené 

(stanovené/nestanovené) požadavky na kvalitu jsou představovány zkušenostmi zákazníků 

při definování funkcí a možností produkce, které vyžadují. První křivka představuje otevřeně 

deklarovaný nebo explicitní požadavek nákupu zákazníků – stanovené znaky kvality 

(požadavky na funkce produktu, nebo jakostní znaky obsažené v žádosti cenové nabídky nebo 

poptávky).  

 

Obr. 3.1. Model teorie atraktivní kvality 

 
Pramen: WATSON, G., H., CONTI, T., KONDO, Y. Quality into the 21st Century. (2003, s. 24). Vlastní 
zpracování. 
 

Další dvě křivky reprezentují různé kategorie „nevyslovených“ požadavků zákazníka 

na kvalitu. První z nich definuje jakostní znaky jako „nestanovené“, protože tyto požadavky 

jsou obecně dobře známy a předpokládá se, že spotřebitel je dobře informovaný. Ve druhém 
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vztahu zákazníkem nevyřčené požadavky na kvalitu nebyly spotřebitelem doposud 

objeveny49. 

 

Teorie atraktivní kvality explikuje do tří vztahů: 

• stanovená kvalita a konkurence schopná výkonnost, (křivka A); 

• nestanovená kvalita: překonává standardy, (křivka B); 

• nestanovená kvalita: atraktivní kvalita, (křivka C). 

 

Vztah vyslovené kvality a konkurenceschopné výkonnosti vychází z filozofie, která říká, 

že kvalitní produkty přináší vyšší spokojenost zákazníků a naopak produkty s horší 

kvalitou s největší pravděpodobností přispívají k nespokojenosti zákazníků. Základní zásadou 

zmíněného vztahu je výběr zákazníka určujícího konkurenční schopnost produktů. Produkty 

zastoupené v polovině „křivky A“ mají jednu společnou vlastnost. Zákazník je schopen 

definovat kritéria svého nákupu a kritéria pro hodnocení rozdílů, jenž existují 

mezi konkurenčními prodejci/poskytovateli (např. u nákupu automobilu si zákazník stanoví 

požadované vlastnosti/doplňky jako jsou navigace, audio vybavení, klimatizace, výkonnostní 

parametry automobilu, aj). „Křivka A“ představuje tradiční definici konkurenčního trhu, 

přesto neposkytuje úplný popis konkurenčních podmínek. Y. Kondo upozorňuje v souvislosti 

s výše zmíněným, že existují další dvě křivky, které je třeba zvážit, aby byl pochopen vztah 

mezi úplnou spokojeností zákazníků a produktovým profilem organizace. Nestanovená 

(nevyjádřená) kvalita překonává standardy, tj. ty funkce produktu, které úzce souvisejí 

s jeho základními vlastnostmi a nejsou vnímány odlišně od fungování kompletního produktu 

(např. auto jede dopředu, couvá a zastaví). Základní vlastnosti definují produkt, ale nerozlišují 

ho v rámci konkurence. Produkty, které představuje „křivka B“, obsahují takové jakostní 

znaky, o kterých zákazníci nebudou mluvit a považují je za samozřejmost. Jedná 

se o nevyslovenou kvalitu produktu, kvalitu, jež představuje práh spokojenosti zákazníků. 

Organizace, která základní standardy produktu realizuje s nejnižšími náklady, dosahuje 

konkurenční výhody, která může vést k dominantnímu postavení na daném trhu. Atraktivní 

kvalita představuje výjimečnost (excelence) organizace a je postavena na inovacích 

profilu výrobku/služby, který poskytuje zákazníkům nečekané prožitky. Jedinečné vlastnosti 

produktů vytvářejí dominantní postavení organizace na trhu. Ovšem za podmínky, že tyto 

výjimečné vlastnosti produktu jsou zákazníky vysoce žádány. Vzhledem ke svému 

                                                 
49 K porovnání: Nenadál, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2004, s. 68-70. Označuje nevyřčené 
(nestanovené) znaky kvality jako nutnosti a bonbónky. 
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atraktivnímu charakteru přitahuje tento typ produktu tvůrčí imitace konkurentů. Na trhu 

dochází k snížení cen těchto produktů, ale rovněž jejich atraktivnosti. Zákazníci pak 

dlouhodobě dají přednost zaručené atraktivitě, které jim poskytnou značkové produkty 

(např. firmy Disney, Mc Donald, Mercedes), (Watson, Conti, Kondo, 2003, s. 21-46). 

 

3.1.2 Pojetí mezer kvality služeb 

 

Teorie měření kvality ve službách SERVQUAL (SERVices QUALity) byla představena 

v roce 1988 kolektivem autorů pod vedením A. Parasuramana a základ této teorie představuje 

pojetí Gaps in Service Quality (mezery v kvalitě služeb), viz Obr. 3.2.   

 

Obr. 3.2. Model mezer v kvalitě služeb 

 
Pramen: METTERS, D., R., KING-METTERS, H, K., PULMAN, M. A., WALTON, S. Successful Service 
Operations Management, 2nd ed. (2006, s. 186). Vlastní zpracování. 
 

Mezery v kvalitě služeb vznikají v případech vyhrazených kombinací pěti rozporů z pohledů 

zákazníků a poskytovatelů produktů/služeb. Jedná se o důsledky konfrontace, neporozumění 

a chyb v otázkách: 

 

• očekávání od dané služby (zákazníků); 

• vnímání poskytované služby (zákazníky); 

• poskytovaných služeb (poskytovateli); 
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• externí komunikace (poskytovatele); 

• specifikace kvality služeb a šetření spokojenosti zákazníků managementem 

(poskytovatelem)50. 

 

Pojetí „The Service Quality Gap“ zaměřuje svou pozornost na detekování slabých míst 

(mezer) vznikajících v prvé řadě selháním činitelů a činností v rámci interních a externích 

 procesů či samotných systémů na straně poskytovatele služeb v oblastech komunikace, 

prezentace, nabídky a realizace kvality dané služby. Na druhou stranu definuje rozpor, který 

vzniká mezi vnímáním a očekáváním zákazníků stran dané služby, a v tomto případě 

je toto očekávání zákazníků ovlivněné rozsahem osobní potřeby, ústního doporučení třetích 

stran a minulou zkušeností s danou službou zákazníka, (Metters; King-Metters; Pulman; 

Walton; 2006). 

 

Pojetí mezer kvality služeb je rovněž vhodné pro uplatnění v praxi veřejné správy a v této 

souvislosti je kupříkladu publikováno a doporučováno k aplikaci Evropskou institucí 

pro veřejnou správu (EIPA51) v podmínkách veřejné správy zejména ve spojitosti 

se zlepšováním spokojenosti zákazníka. 

 

3.1.3 Atributy kvalitní veřejné služby 

 

Kvalitní služby by měly splňovat obecné charakteristiky, které zásadním způsobem ovlivňují 

spokojenost/nespokojenost zákazníků. Deset základních charakteristik kvalitní veřejné 

služby z pohledu zákazníků, které s odkazem na V. H. Zeithamlovou et al. (1990) klasifikují 

T. Bovaird a E. Löffler, viz Obr. 3.3.  

 

Rovněž M. Půček vymezuje příklady obecných znaků52 kvalitní veřejné správy, kterými 

dle jeho názoru jsou: 

• dostupnost (místní, časová, orientační systém v budově apod.); 

• spolehlivost (ve stanoveném čase, dle daného standardu, bez chyb a právních 

nedostatků apod.);  

                                                 
50 K porovnání: PAN, O. Critical factors for service quality in the intercity bus transport industry. (2008). 
51 EIPA - European Institute for Public Administration. 
52 K porovnání: HOROVITZ, J. Jak získat zákazníka. Kvalita služeb. 1994. Mimo znaky kvalitních služeb autor 
upozorňuje na měnící se požadavky a vnímání kvality zákazníky v závislosti na národních zvyklostech 
a kulturách a připojuje příklady vybraných zemí jako je Francie, Německo, USA a Japonsko. 
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Obr. 3.3 Charakteristiky kvalitní služby

Pramen: BOVAIRD, T., LÖFFLER, E. Public Management and Governance. (2009, s. 167). Vlastní úprava.
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Potřebu vymezení základních principů dobré správy doznal také institut Veřejného ochránce 

práv v ČR, který definoval neformální zásady kvalitního spravování věcí veřejných, které 

vycházejí z ústavních zásad, z obecných právních principů, z morálních pravidel 

i z legitimních společenských očekávání. Dobrá správa tedy označuje takový postup úřadu, 

který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelovost, 

vyhýbavost, neefektivnost, liknavost a jiné nežádoucí znaky. Konkrétně se jedná o tyto 

zásady: 

• soulad s právem, 

• nestrannost, 

• včasnost, 

• předvídatelnost, 

• přesvědčivost, 

• přiměřenost, 

• odpovědnost, 

• efektivnost, 

• otevřenost, 

• vstřícnost53. 

 

3.2 Management kvality 

 
Stěžejní místo v problematice kvality zaujímá „management kvality“, který zastřešuje 

a stmeluje všechny činnosti organizace související s jejím úspěchem a fungováním, respektive 

kvalitou a její zvyšováním, a vychází z klasického pojetí moderního managementu. Funkční 

a moderní management kvality staví na principech zaměření se na zákazníka, vůdcovství, 

zapojení zaměstnanců, učení se, flexibility, procesního přístupu a systémového přístupu 

k managementu, neustálého zlepšování, managementu na základě faktů, vzájemně 

prospěšných vztazích s dodavateli, společenské odpovědnosti apod. 

 

Pragmatický pohled na kvalitu výrobků a služeb očekávající splnění tří atributů – 

bezvadnosti; kvalitativních parametrů; stability – představuje J. Veber, zabývající se rovněž 

vývojem přístupů k managementu kvality z hlediska odpovědnosti. Z uvedeného pohledu 

                                                 
53 Principy dobré správy. Webové stránky Veřejného ochránce práv, 2010. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/ 
stanoviska-ochrance/principy-dobre-spravy/. 
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dospěl vývoj managementu kvality k tezi, že každý pracovník v rámci své pracovní náplně 

musí odpovídat za kvalitní výsledky své práce. Podobný vývoj je možné sledovat z pohledu 

technik a metod užívaných při zajišťování kvality. V neposlední řadě autor sumarizuje 

požadavky, kterými by se měl management libovolného subjektu (podnikatelský 

či neziskový) ve své činnosti řídit: 

• respektovat požadavky národní legislativy kvality, které se vztahují k předmětu 

činnosti organizace (jak provozním procesům, tak k výstupům jejich činnosti); 

• zavést vhodný systém managementu kvality; 

• zdokonalovat tento systém s ohledem na zvláštnosti organizace i nové poznatky 

v oblasti managementu kvality (nové metody a techniky), (Veber; 2006, s. 56). 

 

Management kvality nebo také řízení jakosti byl poprvé zaveden v USA okolo roku 1920 jako 

statistický nástroj54 ke zlepšování průmyslové výroby. V období svého vzniku byl 

management kvality omezen pouze na určité oblasti výroby, lépe řečeno na snižování počtu 

vadných výrobků na výrobní lince. S. Mizuno cituje Demingovu definici managementu 

kvality z roku 1950 a demonstruje tak význam statistických metod v jeho počátcích. 

„Statistické řízení jakosti je aplikací statistických zásad a technik ve všech fázích výroby 

se zaměřením na co nejhospodárnější zhotovení výrobku, který je maximálně užitečný a má 

odbyt“. Statistický přístup k managementu kvality položil základ pro standardizované modely 

a Juranova definice vyjadřuje naznačený posun. „Řízení jakosti je regulační proces, 

prostřednictvím kterého měříme skutečné provedení jakosti a porovnáváme je s normami, 

přičemž působíme na rozdíl“, (Mizuno; 1986, s. 24).  

 

Později byly činnosti podniku koordinovány tak, aby každý útvar organizace odpovídal 

za zajištění kvality výrobku, a v tomto smyslu se poprvé hovoří o celkovém řízení kvality. 

Řízení kvality se začíná uplatňovat i v nevýrobní sféře a obsahuje celou řadu oblastí a činností 

organizace včetně plánování, vývoje či průzkumu trhu. Vývoj managementu kvality 

doprovází uplatňování nových přístupů a technik, které vytvářejí systémy a standardizované 

postupy (model dokumentovaných procesů normy řady ISO 9000, viz kap. 4) pro účinnější 

zajištění kvality organizace. Poslední fázi managementu kvality představuje Global 

Quality Management (resp. integrovaný management), jenž staví na fúzi řízení jakosti, péči 

o životní prostředí a bezpečnosti, (Nenadál, 2007, s. 20 - 22).  

                                                 
54 Ve 30. letech 20. stol. se zásluhou Američanů - Rominga a Shewhata – objevily první statistické metody 
kontroly – model výrobních procesů s výběrovou kontrolou. 
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posouzení (Evaluate) situace a definování dalších cílů, která dostala prostor v souvislosti 

s uplatňováním koncepce TQM, (Oakland, 1995, s. 27). 

 

3.2.2 Koncepce Total Quality Management 

 

Koncepce Total Quality Management (TQM) je v teorii často spojována s revolucí 

zaměřenou na kvalitu, která otřásla v 80. a 90. letech jak soukromým sektorem, tak veřejným 

sektorem. Zásadním způsobem byla TQM ovlivněna postupy v oblasti řízení kvality, které 

představují nejznámější experti W. Edwards Deming a Joseph M. Juran. Koncepce TQM 

je založena na plynulém zdokonalování uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. TQM 

vychází ze starších manažerských teorií, podle nichž jsou nízké náklady cestou k vyšší 

produktivitě. Termín zákazník je v TQM rozšířen z dřívější definice externího kupujícího 

na každého, kdo má něco společného s produkty a službami poskytovanými organizací, 

a to interně i externě. Podstatu koncepce TQM vystihují autoři P. S. Robbins a M. Coulter 

charakteristikou jejich šesti atributů: 

1. Intenzivní zaměření na zákazníka. Zákazníci nejsou jen externí osoby, které něco 

od organizace kupují, ale také interní zaměstnanci – každý, kdo dodává produkt nebo 

služby někomu jinému. 

2. Zaměření na trvalé a plynulém zdokonalování. TQM znamená závazek, 

že organizace nikdy nebude spokojena s tím, co má k dispozici. Hodnocení „velmi 

dobře“ nestačí, kvalitu lze neustále zvyšovat. 

3. Zaměření na proces. TQM se soustředí na procesy, protože kvalita zboží a služeb 

se musí neustále zlepšovat. 

4. Zlepšení kvality se musí týkat všeho, co organizace dělá. Definice kvality 

je v TQM velmi široká. Zahrnuje kvalitu nejen finální produkce, ale také to, jak 

organizace zvládá dodávky zboží, jak rychle reaguje na stížnosti, jak zdvořile jedná 

se zákazníky apod. 

5. Přesné měření. TQM používá k měření všech kritických proměnných v operacích 

organizace statistické postupy. Výsledky jsou srovnávány se standardy pro odhalení 

odchylek a problémů, hledají se jejich příčiny a postupně jsou odstraňovány. 

6. Zplnomocnění zaměstnanců. TQM také znamená vyvolat zájem o zdokonalování 

procesů. V programech TQM se hodně využívá týmová práce, představuje formu 

zplnomocnění zaměstnanců k řešení problémů, (Robinns, Coulter; 2008, s. 59 - 60).  
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Základní znaky koncepce TQM znázorněné na Obr. 3.5 spočívají podle J. S. Oaklanda 

ve správné kultuře, komunikaci a závazku trvalého zlepšování, které propojují týmovou práci, 

metody a systém a spoluvytváří procesy zaměřené na zákazníky a dodavatele.  

 

Obr. 3.5. Total Quality Management – hlavní znaky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: OAKLAND, J. S. Total Quality Management. Text with Casse. 1995, s. 31. Vlastní úprava. 
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že kvalita není módní záležitostí současnosti. Poučné a inspirativní se jeví autorovo pojetí 

významu kvality z pohledu efektivnosti (byť z perspektivy organizací výrobního 
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55 K porovnání: GEORGE, S., WEIMERSKIRCH, A. Total Quality Management. Strategies and techniques 
proven at today’s most successful companies. 1994. 
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efektivnosti (sociální, výrobně-technickou, uživatelskou a národohospodářskou) v souvislosti 

s kvalitou, (Nenadál, 2008). 

 

Náklady na kvalitu představují velmi důležitý ekonomický indikátor založený na finančním 

měření vybraných druhů výdajů spojených s nejakostní (nekvalitní) produkcí dané instituce. 

Finanční měření J. Nenadál charakterizuje jako „procesy sběru a analýzy dat o různých 

druzích výdajů, které jsou vykonávány s cílem přetlumočit všechna technická a organizační 

opatření v oblasti jakosti do té nejsrozumitelnější řeči – řeči peněz“. Pojem „náklady 

na kvalitu“, který je běžnou ekonomickou kategorií, navrhuje J. Nenadál nahradit pojmem 

„výdaje vztahující se k jakosti“56 a argumentuje, že se nejedná o náklady (tj. efektivně 

vynakládané prostředky), ale spíše ztráty způsobené nedokonalými procesy managementu 

jakosti, (Nenadál; 2004, s. 160 - 162). 

 

Výše výdajů vztahujících se ke kvalitě je dle J. Nenadála v naprosté většině organizací tak 

vysoká, že jejich ignorování je z ekonomického hlediska velmi nebezpečné. Sledování 

a vyhodnocování výdajů přináší jednoznačné, objektivizované a srozumitelné argumenty 

o stavu kvality v dané organizaci, kterým rozumí všichni zaměstnanci instituce bez ohledu 

na pracovní zařazení či vzdělání. Následná analýza sledovaných výdajů na kvalitu pak 

odkrývá příležitosti pro zlepšování a zejména podává důležitá zjištění o ekonomických 

důsledcích nespokojenosti zákazníků. V neposlední řadě je nutno zmínit, že finanční měření 

vztahující se ke kvalitě významně přispívá k redukci celkových nákladů, protože platí již 

mnohokrát potvrzená teze, že všechny úspory zbytečných výdajů vyvolaných výskytem 

neshod přecházejí do objemu zisku instituce, (Nenadál, 2004, s. 161, 162). 

 

Klasické modely zvyšující kvalitu, jako jsou model excelence EFQM, CAF, benchmarking 

nebo normy ISO ř. 9000, sice věnují měření, potažmo oblasti výdajů, velkou pozornost, ale 

konkrétně výdajům spojeným s kvalitou nepřikládají takovou úlohu, jakou by si nesporně 

z hlediska ekonomických dopadů zasloužily. Není proto zarážející, že je účelové sledování 

výdajů spojených s kvalitou v praxi spíše výjimkou, ačkoliv se týkají všech typů 

organizací, tedy i veřejného sektoru, a to bez ohledu na jejich velikost a charakter 

realizovaných procesů.  

 

                                                 
56 K porovnání NENADÁL, J., PETŘÍKOVÁ, R. Vybrané prvky managementu jakosti. (1996). 
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Pro monitorování a vyhodnocování výdajů na kvalitu v organizaci lze využít 

dle J. Nenadála specifické modely: 

• PAF (zkratka anglických výrazů prevention, appraisal a failure), zahrnuje výdaje 

na interní vady, externí vady, na hodnocení a prevenci. 

• COPQ (Cost of Poor Quality), prioritou modelu je zaměření se na neproduktivní 

ztráty, čili mimo výdajů na interní vady a externí vady zohledňuje výdaje 

na promrhané investice a příležitosti a škody na prostředí. 

• Model procesních nákladů, vyhovuje spíše pojetí TQM a sleduje výhradně výdaje 

na procesy a rozlišuje pouze dvě skupiny výdajů – na shodu a na neshodu v daném 

procesu. 

• Výdaje na životní cyklus, slouží k monitorování a měření výdajů u uživatelů, 

(Nenadál, 2004, s. 165 – 178).  

 

3.2.4 Management kvality ve veřejné správě 

 

Komplexní přístup k řízení kvality ve veřejné správě je otázkou nejen samotného zavádění 

jednotlivých nástrojů a modelů, ale též vytvoření odpovídajících organizačních, finančních, 

materiálních či motivačních podmínek, a v případě veřejné správy právního rámce, pro jejich 

smysluplnou realizaci, a to ze strany managementu konkrétní instituce veřejné správy, ale 

i státu. Je tedy logické, že v počátečních fázích implementace řízení kvality do institucí 

veřejné správy plní důležitou úlohu stát, respektive orgány státní moci, zejména pak vláda 

a její přístup a postoj k této problematice.  

 

E. Löffler uvažuje o kvalitě veřejné správy v porovnání vývoje konceptu TQM v soukromém 

sektoru a veřejném sektoru a upozorňuje na to, že kvalita ve veřejné správě byla vždy 

důležitým faktorem, byť implicitně vyjádřeným a její význam se měnil v průběhu času. 

Uvedená autorka cituje Beltramiho tři vývojové fáze řízení kvality ve veřejném sektoru, 

a to kvalitu ve smyslu: 

• dodržování norem a postupů, 

• efektivnosti, 

• spokojenosti zákazníků, (Löffler, 2006). 
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Ve veřejné správě jsou požadavky na kvalitu spojeny s jejím posláním a cíli, vycházejícími 

ze zákonného zmocnění. Tuto podmínku akceptuje koncepce „Good Governance“ (dobré 

vládnutí), kdy organizace veřejného sektoru má dělat správné věci (kvalitně, efektivně 

a včas). Vládnutí je charakterizováno jako mechanismus pro realizaci komunálních projektů, 

způsob poskytování veřejných služeb, které přináší výhody všem občanům, 

(Osborne, Gaebler; 1992). 

 

Aktuálnost otázek spojených s kvalitou ve veřejné správě je propojena s její reformou 

a následnou modernizací, kdy mimo zkvalitňování je kladen důraz na zefektivňování veřejné 

správy. Inspirativními postupy a principy jsou v procesu modernizace veřejné správy ty, které 

jsou s úspěchem využívány v tržním prostředí. J. Caddy a M. Vintar odůvodňují sklon 

veřejné správy ke zvyšování a řízení kvality následujícími argumenty: 

• roste poptávka po veřejných službách bez ekvivalentního nárůstu zdrojů; 

• roste očekávání uživatelů a jejich sklon k porovnávání veřejných služeb se službami, 

které poskytuje soukromý sektor; 

• existuje potřeba demonstrovat větší transparentnost využití veřejných zdrojů 

a dokumentovat výkon; 

• manažeři veřejného sektoru hledají nové nástroje k dosažení lepších výsledků 

při stávajících rozpočtech, (Caddy, Vintar; 2004). 

 

Definici řízení (management) kvality představuje také ve svém slovníku pojmů model CAF: 

„Řízení kvality je metoda zajišťující efektivitu a účelnost všech činností potřebných 

pro navržení, vytvoření a uplatnění služby nebo výrobku“, (Společný hodnotící rámec, CAF 

2006, 2009, s. 87). 

 

3.2.5 Kvalita a kontrola ve veřejné správě 

 

Management kvality je spojen s kontrolou nejen proto, že kontrola je součástí procesu 

řízení (viz výše plánování, organizování, rozhodování a kontrola), ale rovněž proto, 

že kontrola je jednou z forem vyhodnocení určitého stavu. Kvalita služeb konkrétní instituce 

veřejné správy je měřena a vyhodnocována, a to předně samotnými uživateli (občan/zákazník) 

služeb veřejné správy, ostatními zainteresovanými osobami včetně politiků, společnosti 



49 
 

(místní, regionální, celostátní i nad národní) a v neposlední řadě manažery a zaměstnanci 

institucí veřejné správy, kteří jsou za její úroveň odpovědni.  

 

Obecná charakteristika kontroly říká, že kontrola je taková činnost, která porovnává 

skutečný stav se stavem žádoucím57. J. Rektořík uvádí šest základních pojetí kontroly – 

informační, regulační, institucionální, represivní, motivační a výchovné. Dále uvedený autor 

charakterizuje druhy kontrol zejména podle subjektu kontroly, objektu kontroly, kontrolního 

systému k určitému objektu, organizačního vztahu (vertikální, horizontální), systému kontroly 

(plánovité, operativní, každodenní), časového vztahu (předběžné, průběžné, následné, 

soustavné a občasné) či odborného výkonu (odborné – profesionální, laické – občanské). 

 

Za specifický druh kontroly ve veřejné správě J. Rektořík označuje veřejnou kontrolu, která 

představuje jeden z charakteristických znaků veřejné správy a svůj název má odvozen 

od skutečnosti, že je realizována ve veřejném zájmu. Veřejná kontrola má úzkou vazbu 

na postavení občana jako plátce daní, kdy je to jeho právo, ale i povinnost. Veřejná kontrola 

se zaměřuje nejen na instituce veřejné správy, ale rovněž na všechny instituce, které působí 

ve veřejném sektoru a čerpají prostředky z veřejných rozpočtů. Zároveň uvedený autor 

podtrhává problém, který existuje v rámci dělby kontroly mezi laickou a profesionální. 

Podle výkonu kontroly z pohledu hierarchické úrovně uspořádání státu lze členit veřejnou 

kontrolu na státní, regionální (krajská) a komunální (obecní), (Rektořík, Šelešovský a kol, 

2003, s. 27 - 31). 

 

F. Ochrana konstatuje, že kontrola ve veřejné správě je součástí řídících a rozhodovacích 

procesů ve veřejné správě, viz Obr. 3.6. Smyslem kontroly ve veřejné správě je ve zpětné 

vazbě zjišťovat, jak jsou dosahovány stanovené cíle veřejné správy. Uvedený autor rovněž 

upozorňuje na nutnost rozlišení pojmů „kontrola ve veřejné správě“ a „audit ve veřejné 

správě“58, (Nemec, Ochrana, Pavel, Šagát, 2010, 9 - 12). 

 

Ve vazbě na veřejný zájem a jeho hmotnou podobu v právních předpisech jsou v právním 

státě důležité právní záruky zákonnosti. Právní záruky zákonnosti jsou takové hmotněprávní 

                                                 
57 „Kontrola spočívá v pozorování stavu nějaké činnosti (věci) a ve srovnání a vyhodnocování stavu existujícího 
se stavem zamýšleným. K odstranění zjištěných rozdílů může k tomu oprávněný orgán činit potřebná nápravná 
opatření.“, (Hendrych, 2009, s. 173). 
58 Audit ve veřejné správě je interní a externí, blíže NEMEC, J., OCHRANA, F., PAVEL, J., ŠAGAT, T. 
Kontrola ve veřejné správě. (2010). 
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• mezi orgánem veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory, 

• uvnitř orgánů veřejné správy (vnitřní kontrolní systém – řídící kontrola, interní 

audit). 

 

Ve vazbě na poslání a úkoly vnitřní i vnější finanční kontroly ve veřejné správě zákon také 

definuje mimo jiné pojmy hospodárnost, efektivnost a účelnost62. 

 

3.2.5.1 Řídící kontrola 

 

Řídící kontrola dle zákona o finanční kontrole je součástí vnitřního kontrolního systému 

orgánu veřejné správy. Za zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému v orgánu 

veřejné správy je odpovědný vedoucího příslušného orgánu (v podmínkách městského úřadu 

ORP je to starosta). K základním principům řídící kontroly patří princip organizace, princip 

integrace, princip univerzálnosti a princip stálosti, (blíže viz Metodickou příručku 

Ministerstva financí ČR MF01/2005). 

 

Dle zmíněné metodické příručky představuje řídící kontrola ve veřejné správě „souhrn 

organizovaných, formalizovaných a stálých nástrojů (procesů), které byly vybrány a zavedeny 

do užívání vedoucími zaměstnanci na všech úrovních řízení za účelem dosažení stanovených 

cílů orgánu organizace a minimalizace výskytu rizika.“ 63 

 

Řídící kontrola zahrnuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu, kterou zajišťuje 

vedoucí orgánu veřejné správy prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů 

nebo k tomu pověřených zaměstnanců, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací 

hospodaření s veřejnými prostředky. Za cíle orgánů veřejné správy jsou považovány ty, které 

se mohou dotýkat různých oblastí.  

 

Za hlavní cíle řídící kontroly v kontextu zákona o finanční kontrole jsou považovány: 

• ochrana majetku; 

                                                                                                                                                         
61 Orgánem veřejné správy se pro potřeby zákona o finanční kontrole rozumí – organizační složka státu, státní 
příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy a jiná 
právnická osoba zřízena k plnění úkolů veřejné správy (zvláštním právním předpisem) nebo právnická osoba 
zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky, (viz písm. a) § 2 
zákona č. 320/2001 Sb.).  
62 Písm. m), n), a o) § 2 z. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. 
63 Podle MF01/2005 Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy. 



52 
 

• zaručení správnosti a pravdivosti finančních operací; 

• skloubení s rozpočtovými pravidly, finančními a účetními postupy; 

• dosažení stanovených cílů organizace a zajištění kvality prováděných činností. 

 

V bodě, kdy cílem řídící kontroly je dosažení stanovených cílů organizace a zajištění kvality 

prováděných činností, je důraz kladen na výkonnost příslušného orgánu, a to ve smyslu 

kvality výkonu veřejné správy, kvality poskytovaných služeb externím subjektům, kvality 

zpracování veškerých materiálů, dokumentů, vnitřních normativů apod., uvnitř orgánu veřejné 

správy a v neposlední řadě rychlosti a dostupnosti zpracovávaných informací. 

 

3.2.5.2 Interní audit 

 

Interní audit je součástí vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy. Interní audit 

je zajišťován prostřednictvím funkčně nezávislého útvaru, popřípadě k tomu zvlášť 

pověřeného zaměstnance, organizačně odděleným od řídících struktur (interní audit je přímo 

podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy). Interní audit nemusí být zřízen u obcí 

a městských části hlavního města Prahy, které mají méně jak 15 000 obyvatel. Tyto mohou 

nahradit funkci interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření. 

 

Zákon o finanční kontrole definuje interní audit jako „nezávislé a objektivní přezkoumávání 

a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy“. 

 

Výkon interního auditu musí být v souladu se střednědobými a ročními plány jednotlivých 

auditů. Střednědobý plán stanoví priority a odráží potřeby orgánu veřejné správy z hlediska 

dosavadních výsledků jeho činnosti a předpokládaných záměrů a cílů na víceleté období. 

Roční plán pak upřesňuje rozsah, věcné zaměření a typ auditů včetně jejich cílů, časového 

rozvržení a personálního zabezpečení. Součástí ročního plánu je odborná příprava interních 

auditorů, ale i úkoly v metodické a konzultační činnosti, kterou útvar interního auditu 

poskytuje zaměstnancům, respektive vedoucím zaměstnancům příslušného orgánu veřejné 

správy. Uvedené plány jsou schvalovány vedoucím orgánu veřejné správy, kterému je rovněž 

útvar interního auditu povinen předávat zprávy o svých zjištěních z provedených auditů 

bez zbytečného odkladu. 
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Interní audit zahrnuje finanční, systémové a výkonové audity. Finanční audity ověřují, zda 

údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje 

jeho financování a hospodaření s ním. Systémové audity prověřují a hodnotí systémy zajištění 

příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti 

a zajištění správy veřejných prostředků. Audity výkonu zkoumají výběrovým způsobem 

hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účelnost vnitřního kontrolního 

systému64. 

 

3.3 Východiska zavádění metod zvyšujících kvalitu ve veřejné správě 

 

Z širšího pohledu lze za východiska zavádění a řízení kvality veřejné správy v ČR označit 

celospolečenské události a trendy probíhající v ČR od roku 1989 až doposud. Reforma 

veřejné správy daná v prvé řadě společenskými změnami uskutečněnými po roce 1989 

či snaha České republiky o vstup do Evropské unie, jenž byl realizován v roce 2004, tvoří 

pilíře přehodnocení přístupů společnosti jak k poslání a výkonnosti, tak kvalitě veřejné 

správy.  

 

Nemalý význam pro řízení kvality v podmínkách veřejné správy má rovněž celoevropské 

hnutí za kvalitu a konkurenceschopnost veřejné správy, vyúsťující jak do specifických 

institucí typu EIPA a v rámci něho CAF Resource Centre (Centrum podpory CAF při EIPA) 

či Inovative Public Services Group (IPSG, Mezinárodní skupina pro veřejné služby), tak 

pravidelných konferencí Evropské unie o kvalitě ve veřejné správě. Evropské konference 

věnované kvalitě veřejné správy jsou pořádány v dvouletých cyklech od roku 200065. 

 

K významným podnětům, které ovlivnily řešení a uplatňování kvality a jejího řízení 

ve veřejné správě v ČR, patří činnosti a aktivity realizované v převážné míře na úrovni Vlády 

ČR, Úřadu Vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR a Rady kvality České republiky v letech 1997 –

 2009. Jedná se zejména o účasti a úsilí ústředních orgánů státní správy (nejčastěji 

Ministerstva vnitra ČR) v projektech např. Phare, které kontinuálně s problematikou kvality 

souvisejí a jejich řešení přispívá k zlepšení stávajícího systému veřejné správy. Těžiště 

zvyšování kvality ve veřejné správě představují politiky a strategie deklarované na národní 
                                                 
64 Viz § 29 – 31 zákona o finanční kontrole. 
65 První konference v roce 2000 se konala v Lisabonu, druhá konference v roce 2002 se konala v Kodani, třetí 
konference v roce 2004 se konala v Rotterdamu, čtvrtá konference v roce 2006 v Tampere a zatím poslední pátá 
konference se konala v roce 2008 v Paříži. K porovnání Staes & Thijs, 2004. 
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úrovni. V prvé řadě je to Národní politika podpory jakosti České republiky z roku 2000, 

dále následovaly koncepce a strategie vedoucí k zlepšení kvality činnosti veřejné správy, jako 

jsou Koncepce modernizace ústřední státní správy z roku 2001 a následující „Postup a hlavní 

směry reformy a modernizace ústřední státní správy“ schválený usnesením vlády v roce 2004 

nebo pozdější Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby z roku 2007. 

V neposlední řadě je nutné uvést Strategii Národní politiky kvality v České republice 

na období let 2008 – 2013. 

 

Praktický i teoretický význam pro zavádění principů řízení a zvyšování kvality ve veřejné 

správě doznaly konference věcně zaměřené na kvalitu veřejné správy včetně oceňování 

nejlepších institucí veřejné správy zvyšujících kvalitu vlastních služeb a činností 

či inovativních postupů vedoucích k zlepšení činnosti veřejné správy.  

 

Konkrétní výčet aktivit s cílem zlepšování a modernizace veřejné správy uvedených institucí 

v letech 1997 – 2009 je součástí přílohy 4. 

 

3.3.1 Národní politika podpory kvality České republiky 

 

Potřeba vypracování a schválení dokumentu Národní politiky podpory jakosti (v současné 

době „kvality“) na úrovni vlády v podmínkách ČR v roce 200066 byla podnícena požadavky 

nadnárodních organizací NATO a EU. Vláda v rámci usnesení č. 458 současně souhlasila 

se zřízením Rady pro jakost k 30. 6. 2000 (v současnosti Rada kvality ČR) při Ministerstvu 

průmyslu a obchodu ČR a pověřením České společnosti pro jakost funkcí sekretariátu včetně 

informačního střediska Národní politiky podpory jakosti67. Dále vláda uložila vybraným 

ministrům (Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) průběžně 

aktualizovat Národní politiku podpory jakosti ve vazbě s vývojem v EU a všem ministrům 

pravidelně zpracovávat projekty podpory jakosti počínaje rokem 2000.  

 

Příloha č. 7 k usnesení vlády č. 458 pod názvem Zásady národní politiky podpory jakosti 

charakterizuje Národní politiku podpory jakosti (dále také NPJ) jako „Vládou České republiky 

                                                 
66 Usnesení Vlády České republiky ze dne 10. května 2000 č. 458. 
67 Aktuálně nese název Národní informační středisko podpory kvality (viz Statut schválený Radou kvality ČR 
dne 14. 5. 2008) – je samostatnou organizační složkou a hospodářským střediskem České společnosti pro jakost 
(ČSJ), působící nezávisle na ostatních aktivitách ČSJ. Dostupný z: http://www.npj.cz/soubory/dokumenty/statut_ 
narodniho_informacniho_strediska_podpory_kvality_2008.pdf.pdf 
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přijatý a vyhlášený soubor záměrů, cílů, metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb 

a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy s cílem vytvoření podmínek pro vstup 

českých subjektů do jednotného trhu Evropské unie a dosažení jejich konkurenceschopnosti 

na evropských a světových trzích včetně účasti na společných zbrojních programech v rámci 

členských států NATO a účasti na mezinárodních zbrojních zakázkách. Jedním z důsledků této 

politiky bude vytvoření podmínek pro dokonalé uspokojování potřeb občanů a jejich institucí 

při maximální úspoře zdrojů a ochraně životního prostředí.“ 

 

Zásady Národní politiky podpory jakosti rovněž vymezují působnost státu k naplnění cílů 

Národní politiky podpory jakosti. Stát pro naplnění NPJ působí ve třech stěžejních oblastech: 

1. ochrany veřejných zájmů68; 

2. podpory podnikatelských aktivit vedoucích k růstu jakosti produkce 

a konkurenceschopnosti zlepšováním managementu, zvyšováním efektivnosti 

a produktivity; 

3. koordinace všech aktivit NPJ s ostatními aktivitami státu. 

 

Cíle a priority NPJ jsou vyjádřeny v dokumentu s názvem Strategie Národní politiky 

podpory jakosti. Snahou definovaných cílů je řešení slabých stránek tehdejšího stavu systému 

podpory jakosti v ČR, který byl analyzován ve spolupráci s expertem EU. Strategie NPJ 

definuje cíle v následujícím znění: 

• vytvoření prostředí, v němž je jakost (kvalita) vyžadována a prosazována jako 

přirozená součást života společnosti; 

• realizace principů Evropské politiky podpory kvality v podmínkách ČR; 

• vytváření a povzbuzování vědomí principů jakosti a jejich přínosů pro všechny 

strany včetně ekologických aspektů; 

• vzdělávání podnikatelů, personálu, zákazníků, spotřebitelů, zaměstnanců státních 

orgánů; 

• propagace komplexní jakosti jako strategického manažerského nástroje; 

• podpora priority managementu jakosti v malých podnicích; 

• propagace pochopení role jakosti v rychle se globalizujícím obchodě a ekonomické 

integraci se zeměmi EU; 

                                                 
68 Veřejným zájmem v kontextu NPJ je zejména myšlena zdravotní nezávadnost výrobků, výrobních procesů 
a služeb, ochrana osob a majetku, ochrana životního prostředí, bezpečnost staveb apod. 
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• propagace přejímání nejlepších zkušeností managementu se zaměřením 

na spokojenost zákazníků, a to jak ve výrobě, tak i ve službách, včetně služeb 

veřejného sektoru; 

• kultivace podnikatelského prostředí v ČR. 

 

Konkrétní podobu nabývá Strategie NPJ ve svém obsahu pouze v případě ověřování jakosti 

v resortu obrany a ve vztahu k požadavkům NATO. Závěrečná část Strategie NPJ je věnována 

roli a poslání Rady pro jakost (Rada kvality ČR). 

 

Strategie NPJ se stala předmětem první zásadní revize v roce 2007, která prostřednictvím 

SWOT analýzy vyhodnotila tzv., co se podařilo a naopak, a zároveň, jaké příležitosti skýtá 

pro podporu kvality v podmínkách ČR budoucnost. Byla zpracována a schválena nová 

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2008 až 2013 (dále NPK), 

přičemž termín jakost byl nahrazen termínem kvalita včetně označení souvisejících institucí 

(viz výše, termín jakost si zachovala pouze Česká společnost pro jakost, o. s.). 

 

NPK definuje své poslání: „Národní politika kvality jako koordinační aktivita, podporující 

a propagující udržitelnou kvalitu života v České republice“, a vizi: „Spoluvytvářet v České 

republice prostředí, ve kterém je kvalita trvalou součástí všech oblastí života společnosti 

i jednotlivých občanů“. Pro zajištění vyšší úspěšnosti naplnění cílů a záměrů NPK klade 

důraz na intenzivní zainteresovanost a spolupráci Rady kvality ČR v otázkách kvality 

s Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ostatními resorty ústřední 

státní správy a Asociací krajů. Dále je v tomto smyslu potržen význam konsensu a aktivní 

účasti všech realizátorů NPK, pozitivního vnímání kvality a jejího zvyšování občanskou 

i odbornou veřejností a v neposlední řadě zvýšení prestiže předávání cen za kvalitu 

ve společnosti. 

 

NPK vymezuje vlastní základní cíl „Udržitelný rozvoj a růst kvality života v České 

republice“, charakteristický procesem změn, v němž se využívání zdrojů, výchova 

a vzdělávání, orientace investičního a technického rozvoje, jakož i vývoj institucionálních 

struktur a vzájemné chování institucí i občanů budou uvádět do souladu se současnými 

i budoucími potřebami společnosti v ČR. 
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Strategické záměry NPK jsou vymezeny jako žádoucí aktivity, kterými by se měla definovaná 

odvětví veřejného sektoru (prostřednictvím resortních ministerstev), samospráva, 

podnikatelská a jiná uskupení, školy, poradenské a vzdělávací organizace i neziskový sektor 

zabývat s cílem zvýšit kvalitu svých činnosti a života společnosti. Pozice Rady kvality ČR 

je v tomto ohledu pouze iniciační, koordinační a poradenská.  

 

V oblasti veřejné správy a zvyšování její kvality predikuje NPK přínosy pro občany a stát 

v následujícím znění: 

a) pro občana – zkvalitnění přístupu úřadů k občanům na všech stupních veřejné správy 

(prostřednictvím systémů kvality ve veřejné správě – CAF, EFQM); 

b) pro stát – úspora nákladů prostřednictvím zefektivňování činností úřadů zaváděním 

řízení kvality, včetně environmentálního řízení a principů tzv. zeleného úřadování, 

zvýšení spokojenosti občanů – kvalitnější služby včetně veřejných.69 

 

3.3.2 Smart Administration 

 

Smart Administration představuje strategii s oficiálním názvem Efektivní veřejná správa 

a přátelské veřejné služby (dále Strategie), která byla schválena vládním usnesením č. 757 

v roce 2007. Obsah usnesení zároveň předpokládá realizaci plánovaných projektů v rámci 

Strategie prostřednictvím čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie 

podle pravidel Integrovaného operačního programu a Operačního programu lidské zdroje 

a zaměstnanost. Zmíněné také odráží formulace cíle Strategie uvedená v úvodu schváleného 

dokumentu Strategie70: „Cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 

je zajistit koordinovaný a efektivní způsob veřejné správy a veřejných služeb s využitím 

prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013“. 

 

Jádrem strategie je „hexagon veřejné správy“ prezentovaný na Obr. 3.7. Hexagon 

(šestiúhelník) znázorňuje veřejnou správu z perspektivy šesti vrcholů – občan, financování, 

technologie, úředník, organizace a legislativa. Vrcholy jsou navzájem provázány a v celku 

                                                 
69 Dokument Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2008 – 2013, dostupný 
na: http://www.npj.cz/narodni-politika-kvality/dokumenty/strategie-narodni-politiky-kvality-2008-2013/ 
70 Struktura dokumentu má tři hlavní části – analytická část přibližuje současnou podobu veřejné správy ČR 
a mezinárodní srovnání, návrhová část přibližuje princip hexagonu veřejné správy a jednotlivé cíle Strategie, 
závěrečná část řeší implementaci a řízení Strategie. 
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znázorňují návrh filosofie fungování efektivní veřejné správy a přátelských veřejných služeb 

v systémovém pojetí. 

 
Obr. 3.7. Hexagon veřejné správy. 

 
Pramen: Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart Administration v období 
2007 – 2015. (2007, s. 55). 
 

Mimo výše uvedený cíl Strategie ve své druhé části pracuje se třemi typy cílů – globální, 

strategické a specifické, jimž předchází vize roku 2015 v níže uvedených heslech: 

• Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy 

dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. 

• Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně 

reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. 

• Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti 

české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR. 

Následující text představuje globální cíl Strategie: „Prostřednictvím zefektivnění fungování 

veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života 

občanů“. Pět strategických cílů je ve Strategii rozpracováno do dílčích specifických cílů 

a projektových okruhů včetně určení typů indikátorů pro měření dopadů jejich realizace71. 

 

                                                 
71 Viz dokument Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart Administration 
v období 2007 – 2015. K porovnání PŮČEK, M., OCHRANA, F. Chytrá veřejná správa. Kohezní politika. 
(2010, s. 49 – 50). 
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Výše definované cíle a strategie v podobě hexagonu vycházejí z provedených rozborů stavu 

a fungování státní správy a územní samosprávy, z hodnocení institucionální kapacity veřejné 

správy v mezinárodním srovnání a následné SWOT analýzy.  

 

SWOT analýza uveřejněná ve výše uvedené Strategii v oblasti slabých stránek uvádí: 

• „Nedostatečně výkonná, efektivní a transparentní veřejná správa. 

• Nepřehledné a nestabilní regulatorní prostředí a nevhodně nastavená regulace 

vedoucí k nadměrnému zatížení občanů, podniků a organizací. 

• Chybějící kultura strategického vládnutí, neefektivní systém státního účetnictví. 

• Neexistence profesionální státní služby. 

• Neefektivní systém prevence korupce. 

• Nedostatečné využívání ICT, veřejná správa nesdílí data, což vede 

k zbytečnému zatěžování podnikatelů i občanů; nízká IT gramotnost úředníků. 

• Neexistence ucelené komunikační strategie zaměřené na horizontální 

a vertikální komunikaci ve veřejné správě, nedostatečně rozvinutá komunikace 

veřejné správy s občany a dalšími partnery. 

• V ústřední státní správě převládá resortismus, existuje velké množství 

operativních úkonů na ústředních správních úřadech a neexistuje 

mechanismus pro omezování nárůstu a pro redukci byrokracie. 

• Malá znalost a dovednost manažerů v oblasti řízení lidských zdrojů a nízká 

motivace úředníků k výkonům. 

• Nedostatečně efektivně pracující soudní systém, zdlouhavost soudního řízení.“, 

(Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, 2007, s. 53). 
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4 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH METOD ZVYŠUJÍCÍCH 

KVALITU VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

Níže charakterizované vybrané metody zvyšující kvalitu veřejné správy představují různá 

pojetí řízení kvality a výkonnosti organizace. Model Common Assessment Framework 

prezentuje nástroj sebehodnocení, který umožňuje komplexní pohled na stav řízení kvality 

a výkonnosti organizace. Benchmarking je typickou metodou řízeného porovnávání s cílem 

zvýšení výkonnosti organizace, jenž v podmínkách veřejné správy vytváří v jistém smyslu 

soutěžní prostředí (konkurenční). Dále našly uplatnění v organizacích veřejné správy ČR 

normy ISO 9001 představující procesní přístup k řízení kvality a metoda Balanced 

Scorcard prezentující cílově orientované řízení výkonnosti. 

 

4.1 Model Common Assessment Framework 

 

Model Common Assessment Framework, v českém překladu společný hodnotící rámec (dále 

model CAF), je komplexní metodou zvyšující kvalitu institucí veřejného sektoru vycházející 

z filosofie TQM. Původ modelu CAF je teorií popisován v souvislosti s aktivitou na úrovni 

ministrů Evropské unie odpovědných za veřejné služby a jejich politického impulsu směrem 

k řešení modernizace, lepšího řízení věcí veřejných, zvýšení výkonnosti a orientace 

na zákazníky v podmínkách institucí veřejného sektoru. Vznik modelu CAF je zdůvodňován 

rovněž faktem, že od počátku 90. let 20. století pronikaly do institucí veřejného sektoru 

v Evropě modely a nástroje řízení kvality, které nalezly uplatnění v soukromém sektoru, 

avšak pro potřeby institucí veřejného sektoru nebyly jednotně přizpůsobeny72 (tzv. nenašly 

společný jazyk). 

 

Za konečnou podobou modelu CAF stojí Inovační skupina pro veřejné služby (Innovative 

Public Services Group73 - IPSG), která se inspirovala modelem excelence Evropské nadace 

řízení kvality (EFQM) a modelem německé univerzity Speyer (The Model of the German 

University of Administrative Sciences in Speyer). Model CAF je určen pro všechny složky 

                                                 
72 K porovnání: Důvodová zpráva (návrh ke schválení) předložená ke schválení Generálnímu ředitelství, 
uveřejněno ve sborníku 1. České národní konference kvality ve veřejné správě s mezinárodní účastí, 2004, 
s. 109 – 115. 
73 IPSG je součástí EUPAN (Evropská síť veřejné správy), která je neformálním sdružením Generálních ředitelů 
zodpovědných za veřejnou správu členských států EU, kandidátských a dalších evropských zemí a Rady Evropy. 
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veřejného sektoru a pro veřejnoprávní organizace na národní/federální, regionální a místní 

úrovni. Je možné ho aplikovat jako součást uceleného programu reformy či základ 

pro zaměření snah konkrétních institucí veřejné správy o zlepšování. P. Staes a N. Thijs 

připouští uplatnění modelu CAF rovněž jen v části organizace, např. ve vybrané sekci nebo 

oboru, a to za předpokladu, že se jedná o velkou organizaci (Staes, Thijs, 2004, s. 99). 

 

Evropský institut pro veřejnou správu (EIPA) působí jako centrum informačních zdrojů 

pro CAF s cílem podporovat jeho používání na evropské úrovni, včetně udržování webové 

stránky CAF. Prostřednictvím uvedené webové stránky74 lze jednak najít model CAF v celé 

řadě evropských jazyků a dále webová stránka obsahuje databázi75 všech organizací, které 

model CAF použily a zaregistrovaly své výsledky u EIPA.  

 

První verze modelu CAF byla uvedena při příležitosti První evropské konference o kvalitě 

ve veřejné správě, která se konala v Lisabonu v květnu roku 2000. Následné praktické 

zkušenosti s modelem CAF byly důvodem jeho první revize. Výsledkem revize se stal model 

CAF 2002 představený na Druhé konferenci o kvalitě ve veřejné správě EU v Kodani76. 

Druhá revize modelu CAF (tedy verze CAF 2002), prezentovaná jako CAF 2006 při Čtvrté 

konferenci o kvalitě ve veřejné správě v Tampere v září 2006, vycházela mimo jiné 

z výsledků studií o využívání modelu CAF v podmínkách zemí EU provedených EIPA77 

prostřednictvím CAF Resource Centre, a to při příležitosti setkání uživatelů modelu CAF 

v roce 2003 v Římě a roku 2005 v Luxemburku. V podmínkách České republiky byl model 

CAF 2002 v českém jazyce vydán pro potřeby institucí veřejného sektoru v roce 2003, 

následující verze CAF 2006 (pod názvem „Společný hodnotící rámec CAF 2006“) byla 

publikována v roce 2007 a upravená verze v roce 2009 pod názvem „Společný hodnotící 

rámec - CAF CZ 2009“78.  

 

Verze modelu CAF 2006 přináší oproti modelu CAF 2002 nové pohledy a přístupy, 

a to např. v tom, že: 

                                                 
74 Dostupná na adrese: http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191. 
75 Databáze může napomoci organizacím veřejného sektoru vyhledat zajímavé partnerské organizace v jiných 
evropských zemích, s nimiž by mohly realizovat benchmarking. 
76 CAF Společný hodnotící rámec (Model CAF). Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. Přel. I. Petrášová 
(2003). 
77Např. „Study on the Use of the Common Assessment Framework (CAF) in European Public Administrations“ 
dostupné z: http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=73. 
78 Dostupná z: http://www.npj.cz/tmce/Obrazky%20aktuality/78.pdf. 
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• klade větší důraz na modernizaci a inovace (zřetelné změny zejména v kritériích 1, 2 

a 5); 

• uvádí nové příklady pro hodnocení, které přispívají k tzv. dobrému vládnutí; 

• rozšiřuje79 a zpřesňuje80 bodový systém hodnocení se zaměřením na proces zlepšování 

(Společný hodnotící rámec CAF 2006; 2007, s. 12). 

 

4.1.1 Podstata a struktura modelu CAF 

 

Model CAF se podobně jako model excelence EFQM orientuje na výsledky, zákazníka, řízení 

dle jasných cílů, řízení pomocí procesů a faktů, aktivní zapojení zaměstnanců, neustálé 

zlepšování a inovace, vzájemně výhodné partnerství a společenskou odpovědnost, a to s cílem 

zlepšování výkonnosti instituce veřejného sektoru. Výkonnost institucí veřejného sektoru 

dle modelu CAF a její hodnocení zahrnuje: 

• veřejnou vstřícnost a odpovědnost; 

• fungování právního rámce; 

• zapojení zainteresovaných stran a vyvážené uspokojování jejich potřeb; 

• vynikající úroveň poskytování veřejných služeb; 

• zhodnocení vynakládaných finančních prostředků a jiných prostředků; 

• dosahování cílů; 

• řízení modernizace, inovace a změny. 

 

Mezi deklarované cíle modelu CAF patří: 

• seznámit veřejnou správu s principy TQM a výhodami sebehodnocení a postupně 

ji směřovat k uplatňování zásad zlepšování prostřednictvím cyklu PDCA; 

• usnadňovat sebehodnocení instituce veřejného sektoru a získat tak analýzu dané 

organizace a přehled aktivit vedoucích k dalšímu zlepšování instituce; 

• sloužit jako propojení různých nástrojů používaných při řízení kvality; 

• usnadnit benchmarking a benchlearning mezi jednotlivými institucemi veřejného 

sektoru, (Společný hodnotící rámec – CAF 2006). 

  

                                                 
79 Bodová škála 0 – 5 byla rozšířena na 0 – 100 bodů. 
80 Tzv. hodnocení s jemným rozlišením. 
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4.1.1.1 Kritéria modelu CAF 

 

Holistické pojetí modelu CAF vyjadřuje jak vzájemnou kontinuitu jednotlivých kritérií, tak 

kauzální propojení mezi pravou a levou stranou modelu, tedy mezi předpokladovými kritérii 

(příčinami) a výsledkovými kritérii (následky/dopady). Stvrzení vztahu příčiny a následku 

je těžištěm sebehodnocení, v rámci kterého sebehodnotitelé ověřují shodu mezi daným 

výsledkem a „důkazy“ shromážděnými podle příslušných subkritérií na straně předpokladů. 

Pro „excelentní“ instituci je typické pevné propojení kritéria 1 s kritérii 2, 3, 4 a kritéria 

3 s kritérii 4 a 5 (Společný hodnotící rámec – CAF 2006, 2009, s. 7 – 12). 

 

Propracovanější pohled na propojení jednotlivých kritérií i subkriterií modelu CAF 

předkládá M. Půček, dle kterého zmíněné propojení umožňuje organizaci při zpracování 

sebehodnotící zprávy dosáhnout ucelený popis systému řízení s odkazy na jiné části zprávy. 

Propojení na úrovni kritérií modelu CAF lze nalézt u dvou nebo více kritérií mezi kritérii 

předpokladů a výsledků, které vytváří logické vazby mezi východisky, které jsou definovány 

na úrovni vedení organizace, přes strategii a plánování, vytvoření zdrojů, začlenění procesů 

a sledování dopadů na zainteresované strany. Propojení na úrovni subkriterií modelu CAF pak 

umožňuje sledovat cestu konkrétního atributu (např. vize, poslání, řízení lidských zdrojů, 

procesů a zainteresovaných stran), a to napříč celým modelem CAF, (Půček a kol., 2005, 

s. 113 – 114). 

 

Podoba modelu CAF kopíruje model excelence EFQM s tím, že obsah a nároky jednotlivých 

kritérií a subkritérií byly přizpůsobeny specifickým podmínkám institucí veřejného sektoru. 

Pilíře modelu CAF tvoří devět kritérií (Obr. 4.1), která se dělí na 28 subkritérií s dílčími 

příklady (cca 260 příkladů).  

 

První kritérium části předpokladů „Vedení“ spatřuje úlohu vedení (managementu) 

organizace v tom, že orientuje organizaci určitým směrem – vypracovává poslání, vizi 

a formuluje hodnoty potřebné pro jeho dlouhodobý úspěch (viz subkritérium 1.1). Vedení 

je zodpovědné za zavedení a fungování systému řízení, výkonnosti a změn (viz subkritérium 

1.2). Úloha vedení spočívá také v motivaci zaměstnanců a příkladném chování 

(viz subkritérium 1.3). V poslední části hodnocení vedení je v rovině vytváření a udržování 

vztahů s politickou reprezentací (na dané úrovni – místní, regionální, celostátní) 

a zainteresovanými stranami organizace (viz subkritérium 1.4).  
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Obr. 4.1. Struktura modelu CAF 
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Pramen: Společný hodnotící rámec – CAF 2006; 2007, s. 9. Vlastní úprava. 

 

Druhé kritérium „Strategie a plánování“ hodnotí způsob provázanosti činností s celkovou 

výkonností organizace, čili zda strategie je přenášena do plánů, cílů a úkolů, které jsou 

měřitelné. Prvním předpokladem tohoto kritéria jsou informace a jejich shromažďování, 

a to o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran (viz subkritérium 2.1). 

Následující subkritérium 2.2 řeší otázku měření výkonnosti a hodnocení strategie organizace 

s ohledem na potřeby zainteresovaných stran včetně vyváženosti úkolů organizacemi 

se zdroji. Podstatou třetího předpokladu je uplatňování strategie a plánování priorit organizace 

v kontinuitě se všemi organizačními články a zaměstnanci organizace (viz subkritérium 2.3). 

V poslední části řeší kritérium otázky plánování, uplatňování a přezkoumávání modernizace 

a inovace organizace (viz subkritérium 2.4). 

 

Třetí kritérium „Zaměstnanci“ vychází z předpokladu, že zaměstnanci jsou největší 

„devizou“ organizace, z tohoto důvodu první předpoklad tohoto kritéria řeší transparentní 

plánování a rozvíjení lidských zdrojů, které by mělo být v souladu se strategií organizace 

(viz subkritérium 3.1). Zvláštní důraz je kladen na hodnoty, jako jsou kompetence a osobní 

rozvoj zaměstnanců, ale také spolupráce a angažovanost zaměstnanců (viz subkritérium 3.2). 

Úřad řídí, rozvíjí kompetence a celkový potenciál vlastních zaměstnanců s cílem podpořit 
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stanovenou strategii, plánování a efektivní fungování procesů organizace, a to prostřednictvím 

otevřené komunikace a hledání konsensu (viz subkritérium 3.3). 

 

Čtvrté kritérium „Partnerství a zdroje“ sleduje, zda organizace plánuje a řídí klíčová 

partnerství (viz subkritérium 4.1), partnerství s občany/zákazníky (viz subkritérium 4.2), 

finance (viz subkritérium 4.3), informace a znalosti (viz subkritérium 4.4), technologii 

(viz subkritérium 4.5) a provozní prostředky, zařízení a budovy (viz subkritérium 4.6) tak, aby 

podpořila svou strategii, plánování a efektivnost procesů.  

 

Poslední páté předpokladové kritérium „Procesy“ zaměřuje pozornost na to, jak organizace 

identifikuje, řídí a zlepšuje své procesy (viz subkritérium 5.1), co dělá pro rozvíjení 

a poskytování služeb a produktů orientovaných na zákazníka/občana (viz subkritérium 5.2), 

zda rozvíjí a inovuje procesy zapojením zákazníků/občanů (viz subkritérium 5.3), a to s cílem 

podpořit strategii a plánování.  

 
První výsledkové, v pořadí šesté, kritérium „Občané/zákazníci - výsledky“ hodnotí výsledky 

dosahované organizací ve vztahu ke spokojenosti občanů/zákazníků s organizací a jejími 

službami/produkty (viz subkritérium 6.1) a image úřadu (pružnost, odbornost a otevřenost, 

viz subkritérium 6.2). 

 

Sedmé kritérium “Zaměstnanci – výsledky“ posuzuje výsledky zaměřené na zaměstnance, 

a to jak v oblasti vývoje spokojenosti zaměstnanců a jejich názoru na image organizace, 

pracovní prostředí, vedení organizace, profesní rozvoj a produkty, jenž organizace poskytuje 

(viz subkritérium 7.1), tak výsledky produktivity a zainteresovanosti zaměstnanců 

(viz subkritérium 7.2). 

 

Osmé kritérium „Společnost – výsledky“ obrací svou pozornost na dopady a vliv organizace 

na společnost z hlediska ekonomiky, sociální podmínek, kvality života, životní prostředí 

a kvality demokracie. Subkritérium 8.1 zaměřuje pozornost na vliv organizace na oblasti, 

které jsou důležité pro zainteresované strany úřadu. Naproti tomu subkritérium 8.2 řeší 

výkonnostní parametry organizace ve společenské oblasti, které si stanoví sám. 

 

Poslední deváté kritérium „Klíčové výsledky výkonnosti“ se vztahuje k základním 

měřitelným cílům, které si stanoví organizace a jejichž dosažení podmiňuje úspěch úřadu 
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v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Tyto výsledky vyjadřují schopnost politik/strategií 

a procesů dosáhnout cílů a úkolů, včetně specifických politických záměrů. Klíčové výsledky 

výkonnosti lze dělit na externí a interní: 

1. Externí výsledky (viz subkritérium 9.1) prezentují ukazatele účelnosti politik 

a služeb/produktů z hlediska schopnosti zlepšovat podmínky přímých příjemců: 

dosažení hlavních aktivit v oblasti výstupů (služby/produkty) a dopadů hlavních 

aktivit organizace na externí zainteresované strany (účelnost). 

2. Interní výsledky (viz subkritérium 9.2) charakterizují ukazatele interního fungování 

organizace – řízení, zlepšování a finanční výkonnosti (efektivnost a hospodárnost). 

Tato měření souvisí s řízením politik a strategií (kritérium 2), s řízením partnerství 

a zdrojů (kritérium 4) a s řízením procesů (kritérium 5). 

 

4.1.1.2 Panely hodnocení modelu CAF 

 

Hodnocení předložených důkazů v mezích jednotlivých kritérií modelu CAF je realizováno 

prostřednictvím panelů hodnocení předpokladů a panelů hodnocení výsledků v relaci 0 – 100 

bodů. Na otázku, proč používat bodové hodnocení, metodika modelu CAF odpovídá: 

• poskytuje informace pro nasměrování zlepšovatelské činnosti; 

• umožňuje měřit dosažený pokrok v čase; 

• snadno identifikuje dobrou praxi na základě vysokého bodového ohodnocení 

předpokladů a výsledků; 

• napomáhá při hledání nových spolehlivých partnerů, od nichž je možné se učit. 

 

Model CAF (CAF 2006) umožňuje dva způsoby bodování. Bodové hodnocení „klasické“ 

je aktualizovanou verzí panelů hodnocení předchozí verze (CAF 2002) a bodové hodnocení 

„s jemným rozlišením“, které u kritérií předpokladů umožňuje v rámci každého subkritéria 

bodovat všechny fáze cyklu PDCA a stupeň dosažených trendů a cílů u výsledkových kritérií. 

Tabulky obou výše zmíněných přístupů bodování jsou součástí přílohy č. 5. 

 

Demingův univerzální zlepšovací cyklus PDCA (zkratka tvořena počátečními písmeny 

anglických slov – Plan, Do, Check a Act) znázorňuje čtyřfázový proces trvalého zlepšování 

kvality a dle modelu CAF je vykládán následovně: 
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1. Fáze: Plánovat (Plan) – v první fázi je pro úřad nutné si uvědomit, co chce změnit, 

nakolik je to potřebné a efektivní, a zda je možné najít způsoby řešení a zvolit ten 

nejlepší – postup či plán (plán zlepšování včetně ukazatelů měření výsledků). 

2. Fáze: Realizovat (Do) – jedná se o fázi realizace plánu a zvoleného postupu včetně 

sledování průběhu měření hodnot stanovených ukazatelů. 

3. Fáze: Přezkoumat (Check) – v této fázi probíhá ověření, zda bylo rozhodnutí správné, 

reagovalo na klíčové příčiny a vedlo k plánovaným výsledkům. Pokud realizace 

zlepšení nepřinesla předpokládaný přínos a popřípadě přijetí nápravných opatření, 

znamená to návrat do fáze 1. 

4. Fáze: Reagovat (Act) – na základě předchozí třetí fáze je nutné potvrzené řešení 

zakotvit v úřadu jako standardní postup a trvale osvojit tak, aby bylo zamezeno 

opakování nežádoucích jevů (Společný hodnotící rámec – CAF 2006; 2007, s. 102). 

 

Pro doplnění výše uvedeného je možné dodat, že v případě modelu excelence EFQM 

je používán pro hodnocení přístup tzv. kvantifikace výsledků sebehodnocení RADAR 

(zkratka tvořena počátečními písmeny anglických slov Results – výsledky, Approach – 

přístup, Deplyment – rozšíření, Assessment – posouzení; Review – přezkoumání), (Nenadál, 

2004, s. 267). 

 

4.1.2 Občan a zákazník v pojetí modelu Commonn Assessment Framework 

 

Model CAF obsahuje řadu otázek v rámci jednotlivých kritérií, respektive subkritérií, která 

vybízejí hodnotitele81 k postojům a předložení důkazů o tom, jaké organizace vytvářejí 

předpoklady či vykazují výsledky, nejen vůči zákazníkům, ale také zainteresovaným stranám, 

partnerům, zájmovým skupinám, občanům, politicky zainteresovaným stranám či jiným 

orgánům veřejné správy. Z tohoto důvodů je nezbytné, aby organizace, respektive orgán 

územní samosprávy, měl jasnou představu o tom, kdo jsou jeho zákazníci, koho řadí mezi 

zainteresované strany82, zda mezi vlastní partnery řadí ostatní organizace veřejné správy 

a veřejnost apod. 

 

                                                 
81 Členové hodnotitelského týmu dané organizace, která provádí sebehodnocení dle modelu CAF. 
82 Normy ISO 9000:2001 definují zainteresovanou stranu jako osobu nebo skupinu, která má zájem 
na výkonnosti nebo úspěchu organizace. 
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Součástí modelu CAF jsou také tzv. komentáře, které mimo jiné charakterizují klíčová 

hlediska (v úvodu každého kritéria), která by měli hodnotitele v rámci sebehodnocení 

zohlednit či vzít v potaz. Jedno z nich charakterizuje vztah veřejného sektoru k veřejnosti 

(kritérium 6 – Výsledky orientované na občana/zákazníka), jenž má dle modelu CAF dvě 

podoby: „V některých případech jej lze charakterizovat jako vztah k ‘zákazníkům‘, zejména 

v případě, kdy organizace poskytují přímé služby. V jiných případech lze hovořit o vztahu 

k ‚občanům‘, kdy se organizace podílí na určování a prosazování prostředí hospodářského 

a společenského života. Oba případy nelze vždy od sebe jasně oddělit. Proto je tento vztah 

označován jako vztah k ‚občanům/zákazníkům‘“, (Společný hodnotící rámec – CAF 2006; 

2007, s. 35). 

 

Mimo výše uvedené kritérium 6, které řeší jednak výsledky měření spokojenosti 

občanů/zákazníků (subkritérium 6.1), a následně ukazatele měření orientovaných 

na občana/zákazníka (subkritérium 6.2), orientuje model CAF svou pozornost speciálně 

k zákazníkům/občanům v dalších dvou kritériích, potažmo tří subkritériích, a to: 

• 4.2 Rozvíjení a uplatňování partnerství s občany/zákazníky. 

• 5.2 Rozvíjení a poskytování služeb/produktů orientovaných na občana/zákazníka. 

• 5.3 Inovování procesů zapojením občanů/zákazníků. 

 

4.1.3 Sebehodnocení a postup implementace modelu CAF 

 

Pojem sebehodnocení vyjadřuje souhrnné, systematické a pravidelné přezkoumávání činností 

a výsledků, prováděné organizací, porovnávané s modelem CAF. Proces sebehodnocení 

umožňuje organizaci, aby jasně rozpoznala své silné stránky a oblasti, v nichž se může 

uskutečňovat zlepšování, a vrcholí v plánovaných činnostech zlepšování, které jsou následně 

monitorovány z hlediska pokroku. Dále lze konstatovat, že sebehodnocení nabízí organizaci 

příležitost dozvědět se: 

• o tom, jak daleko došla na cestě k excelenci a kolik ještě musí ujít; 

• jak se porovnává s ostatními; 

• kam by měla zaměřit své konečné zdroje, aby dosáhla maximálních přínosů. 

 

Implementace modelu CAF v podmínkách konkrétní organizace je možné považovat 

za typický řídící proces, který má svůj vstup i výstup a sled činností, které jsou 
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zabezpečovány potřebnými zdroji (zejména lidé, finance, materiál), viz Obr. 4.2, konkrétněji 

pak Obr. 4.3 – postup implementace modelu CAF. 

 

Obr. 4.2. Logika procesu implementace modelu CAF. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: Vlastní zpracování. 
 

Obecně lze předpokládat, že popis a harmonogram postupu implementace modelu CAF 

by měl být součástí sebehodnotící zprávy, zpravidla pak její úvodní části83. Charakteristika 

a zaznamenání časové posloupnosti jednotlivých kroků (činností) postupu implementace 

modelu CAF má svůj význam minimálně pro další zlepšování v oblasti sebehodnocení. V této 

souvislosti je nutné podtrhnout, že samotné sebehodnocení (a to i prostřednictvím modelu 

CAF) je do jisté míry subjektivním posouzením stavu a charakteristika procesu 

sebehodnocení zvyšuje objektivitu jeho výsledků. V úvodu sebehodnotící zprávy je proto 

vhodné zdůraznit fakta týkající se: 

� vymezení objektu (profil instituce či její části) sebehodnocení, 

� garance a očekávání/požadavky vedení (top management) ve vztahu 

k sebehodnocení (odkaz na zadání – schválený plán, cíl/úkol), 

� harmonogram realizace sebehodnocení, 

� složení, předpoklady a kompetence hodnotícího týmu (úkoly týmu v procesu 

sebehodnocení - kde začínají a končí, rozdělení rolí v týmu, proškolení v metodice 

modelu CAF), 

� způsob hodnocení předložených důkazů. 

 

                                                 
83 Poznámka: Metodika modelu CAF 2006 obsahuje doporučení pro postup aplikace modelu CAF, ale explicitně 
již neuvádí, jakým způsobem by měl být tento postup dokumentován. 

vstup 

Posloupnost 
jednotlivých 
činností (kroků) 
sebehodnocení 

výstup 

Požadavek vedení 
organizace – 
analýza stavu 
řízení kvality a 

detekce příležitosti 
dalšího zlepšování 

Závěrečná 
sebehodnotící zpráva 

implementace 
modelu CAF, 

náměty pro sestavení 
APZ 

Zdroje činností 
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4.1.3.1 Kritéria výběru sebehodnocení 

 

Metoda sebehodnocení je dle přístupů modelu excelence EFQM uplatnitelná nejčastěji 

čtyřmi způsoby84 – dotazník, hodnotící seminář, hodnocení formou formulářů a simulace 

udělování ceny. Uvedené způsoby sebehodnocení se liší náročností realizace (vynaloženého 

úsilí) a úrovně vyzrálosti organizace v otázkách chápání základních koncepcí modelu 

excelence, očekáváním organizace v otázkách přesnosti bodování a odhalení silných stránek 

a oblastí pro zlepšování85. Z Tab. 4.1 vyplývá, že největší úsilí vynakládá organizace 

v případě, že se rozhodne aplikovat sebehodnocení odpovídající požadavkům pro udělení 

ceny za kvalitu (forma podrobné zprávy). Naopak nejmenší úsilí vynakládá organizace 

v případě, že sebehodnocení staví na datech získaných z dotazníků či kombinuje dotazník 

s hodnotícím seminářem. Středně náročnou variantou je sebehodnocení založené 

na hodnotících formulářích (shromáždění dat poskytující důkazy založené na faktech), 

popřípadě u začínající organizace podrobnějšího dotazníku.  

 

Tab. 4.1. Kritéria výběru sebehodnocení 

Vyzrálá organizace 
Hodnotící seminář 

s vhodným dotazníkem 

Hodnocení metodou 
formulářů podporované 

liniovou variantou 

Simulace udělování 
ceny nebo žádost 

o udělení ceny 

Připravuje se 
Dotazník a seminář; 
Hodnotící seminář 

s podporou 

Hodnocení metodou 
formulářů; Hodnotící 
seminář s podporou 

Pilotní simulace ceny 

Je na začátku cesty k 
excelenci 

Elementární dotazník Podrobnější dotazník 
Dotazník přizpůsobený 
zákazníkovi, hodnotící 

seminář s podporou 
 Malé úsilí Střední úsilí Velké úsilí 

Pramen: EFQM. Hodnocení pro excelenci. Praktický návod pro úspěšné vypracování, provádění 
a přezkoumávání strategie sebehodnocení vaší organizace, (2003, s. 15). 
 

4.1.3.2 Proces implementace modelu CAF 

 

Postup aplikace modelu CAF je dle metodiky CAF 2006 charakterizován třemi fázemi, 

které se dále dělí na deset kroků (blíže Obr. 4.3): 

• Fáze I. – zahájení práce s modelem CAF. 

                                                 
84 Analogicky uplatnitelné pro implementaci modelu CAF. 
85 EFQM. Hodnocení pro excelenci. Praktický návod pro úspěšné vypracování, provádění a přezkoumávání 
strategie sebehodnocení vaší organizace. (2003). 



 

• Fáze II. – Proces sebehodnocení.

• Fáze III. – Plán zlepšování a stanovení priorit.

 

Z jednotlivých fází postupu je z

na závazku vedení a aktivním zapojení všech 

znalosti principů a požadavků

v průběhu implementace modelu CAF, na dodržování harmonogramu aplikace sebehodnocení 

a v neposlední řadě na profesionálním, objektivním a angažovaném p

sebehodnotitelského týmu, tak vedení ú

 

Obr. 4.3. Postup implementace modelu CAF

Pramen: Společný hodnotící rámec –

 

Ve spojitosti s klíčovým postavením vedení organizace 

principů pro úspěšnou realizaci sebehodnocení

1. Princip pravdy – všechna posouzení v

upřímná a objektivní, konstatování musí být podložená fakty a za

sebehodnocení by měly být stanoveny p

2. Princip komplexnosti

činnosti organizace, p

kauzální vztah.  

Fáze I.

•1. krok - rozhodnutí o 
plánování a organizování 
sebehodnocení (závazek 
trvalého zlepšování);

• 2. krok - informování o 
projektu sebehodnocení (plán 
komunikace zaměřený na 
všechny zainteresované 
strany);

•

•

•

•

Proces sebehodnocení. 

Plán zlepšování a stanovení priorit. 

jednotlivých fází postupu je zřejmé, že úspěšná implementace modelu CAF staví 

vedení a aktivním zapojení všech řídících pracovníků organizace, na dobré 

 a požadavků modelu CAF, na vhodně stanovené strategii komunikace 

hu implementace modelu CAF, na dodržování harmonogramu aplikace sebehodnocení 

 na profesionálním, objektivním a angažovaném př

sebehodnotitelského týmu, tak vedení úřadu. 

Postup implementace modelu CAF 

– CAF CZ 2009. 2009, s. 57 - 71. Vlastní úprava. 

ým postavením vedení organizace charakterizuje

šnou realizaci sebehodnocení: 

všechna posouzení v rámci sebehodnocení musí být nanejvýš 

ímná a objektivní, konstatování musí být podložená fakty a za

ěly být stanoveny přímé odpovědnosti.  

Princip komplexnosti – procesům sebehodnocení musí být podrobeny všechny 

innosti organizace, přístupy k činnostem a dosahovaným výsledk

Fáze II.

• 3. krok - vytvoření jedné 
nebo více skupin pro 
sebehodnocení (zaměstnanci 
z různých útvarů a funkcí, 
různých zkušeností a 
úrovní);

• 4. krok - pořádání školení 
(sebehodnotící týmy instituce 
a dobrovolníci z řad 
zainteresovaných stran;

• 5. krok - realizace 
sebehodnocení včetně 
bodového hodnocení;

• 6. krok - vypracování 
sebehodnotící zprávy s 
popisem výsledků 
sebehodnocení;

Fáze III.

• 7. krok - vypracování plánu 
zlepšování (je výsledkem 
zprávy o sebehodnocení, 
příležitosti ke zlepšování);

• 8. krok - informování o 
plánu zlepšování;

• 9. krok - realizace plánu 
zlepšování (plán musí 
obsahovat definované 
priority);

• 10. krok - plánování dalšího 
kola sebehodnocení.

71 

šná implementace modelu CAF staví 

 organizace, na dobré 

 stanovené strategii komunikace 

hu implementace modelu CAF, na dodržování harmonogramu aplikace sebehodnocení 

 na profesionálním, objektivním a angažovaném přístupu jak členů 

 

charakterizuje J. Nenadál pět 

rámci sebehodnocení musí být nanejvýš 

ímná a objektivní, konstatování musí být podložená fakty a za všechny činnosti 

m sebehodnocení musí být podrobeny všechny 

innostem a dosahovaným výsledkům mají vždy 

Fáze III.

vypracování plánu 
zlepšování (je výsledkem 
zprávy o sebehodnocení, řeší 

íležitosti ke zlepšování);
informování o 

realizace plánu 
zlepšování (plán musí 
obsahovat definované 

plánování dalšího 
kola sebehodnocení.
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3. Princip týmové práce – sebehodnocení je neslučitelné s posuzováním jednotlivci, 

všechny týmy sebehodnocení musí procházet soustavným procesem rozvoje svých 

znalostí, včetně znalostí, jak dosáhnout shody v názorech, rovněž platí, že tým 

je skupina jednotlivců, kteří obětují své osobní zájmy společnému cíli a nesmírně 

důležité pro týmovou shodu je chápat a naslouchat stanoviskům jiných.  

4. Princip podpory a účasti vrcholového vedení – vedení musí projevit nefalšovaný 

zájem na objektivitě posuzování a musí pro tuto objektivitu vytvořit vhodné prostředí 

(poskytování dostatečných zdrojů, vytváření atmosféry důvěry k předkládaným 

informacím), v určitých fázích sebehodnocení musí do procesu aktivně vstupovat.  

5. Princip uplatňování externích pohledů na organizaci – všechny posuzované 

činnosti nesmějí být hodnoceny z pohledu vnitřních potřeb, ale výhradně z pohledu 

potřeb zákazníků a jiných zainteresovaných stran, vlastní přístupy a dosahované 

výsledky musí být porovnávány se situací u partnerů a externích organizací 

zabývajících se stejnými nebo podobnými aktivitami. Realizace benchmarkingu 

je tak pro sebehodnocení jednou ze základních podmínek (Nenadál, 2004, s, 285 – 

286). 

 

 

4.2 Benchmarking 

 
Benchmarking je metoda sloužící k strategickému rozhodování managementu a podle 

J. Nenadála je nejčastěji definován jako „soustavný proces poměřování výrobků, služeb, 

postupů a metod s největšími konkurenty na trhu, resp. s těmi podniky, které mají v dané 

oblasti vedoucí postavení, za účelem stanovení cílů našeho dalšího zlepšování“, (Nenadál 

a kol., 2002, s 40). 

 

B. Karlöf a S. Östblom představují benchmarking jako techniku, která směřuje 

ke zvyšování operativní i strategické efektivnosti organizace. K důsledkům 

benchmarkingu patří přehodnocení organizační kultury, osvojování si nových poznatků, 

zvyšování pracovních dovedností, kvalifikace a produktivity pracovníků, což dále vede 

k trvalému procesu rozvoje organizace. Výkonnost organizace a její zvyšování je v pojetí 

uvedených autorů nejdůležitějším faktorem filosofie benchmarkingu, která vychází 

z obecných potřeb být nejlepší, vykazovat výsledky a dosáhnout úspěchu prostřednictvím 
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efektivnosti. Benchmarking obsahuje aspekty kvality, produktivity a času, (Karlöf, Östblom, 

1993). 

 

T. Stapenhurst přistupuje k vymezení benchmarkingu z pohledu organizace, která hodlá 

zlepšovat vlastní výkonnost prostřednictvím srovnání vlastních výkonů a činností s jinými 

organizacemi a tří základních fází benchmarkingu. První fáze je autorem označována jako 

přípravná, další dvě fáze ilustruje graficky, viz Obr. 4.4.  

 

Fáze druhá je založena na hledání nejlepšího výkonu a vymezení tzv. mezery výkonnosti 

organizace. Třetí fáze již představuje výsledky realizovaného benchmarkingu s nejlepším 

v čase a prezentuje zlepšení výkonnosti dané organizace na základě získaných nových 

a osvědčených postupů tzv. nejlepší praxe. 

 
Obr. 4.4. Dvě fáze benchmarkingu 

 
Pramen: STAPENHURST, T. The Benchmarking book. (2009, s. 5). Vlastní úprava. 
 

 

V souvislosti z výše uvedenými fázemi benchmarkingu T. Stapenhurst definuje benchmarking 

jako metodu měření a zlepšování (organizační) výkonnosti porovnáním s tím nejlepším 

(Stapenhurst, 2009, s. 5 – 6). 

 

Základem uplatnění benchmarkingu je porovnání výsledků a činností prostřednictvím 

kvantifikovatelných ukazatelů86. Potvrzení uvedeného dokládá samotný pojem 

                                                 
86 Při použití ukazatelů je doporučováno nalézat takové ukazatele, které se již v organizaci používají a jsou tedy 
lehce dostupné, známé a uznávané. Výběr ukazatelů je závislý na tom, zda je analýza benchmarkingu zaměřena 
na kvalitu nebo na produktivitu, (Karlöf, Östblom, 1993). 
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benchmarking, který tvoří anglické slovo „benchmark“, které R. Hidls, R. Holman 

a S. Honová překládají jako nivelační značku, výsledek měření výškových bodů na zemském 

povrchu (Hidls, Holman, Hronová, 2003, s. 29). 

 

Původní87 a stále převažující výkonnostní orientace benchmarkingu byla postupem času 

v důsledku rozšíření této metody do dalších oblastí (služby) a sektorů ekonomiky (veřejný 

sektor) doplněna o další aspekty, které lépe specifikují možnosti této metody. 

 

V této spojitosti J. Široký uvádí, že benchmarking je: 

• metoda řízení kvality; 

• metoda zlepšování učením se od druhých; 

• způsob řízení změny; 

• strukturované porovnání s cílem definovat a zlepšovat dobré praktické postupy; 

• proces porovnání nákladů; 

• technika trvalé optimalizace, která porovnává a analyzuje procesy za účelem zjistit 

nejlepší praxe, s nimiž se pak organizace poměřuje; 

• postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v něčem lepší, 

a potom… jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat nebo 

je dokonce předstihnout, (Široký a kol. 2006, s. 7 - 8). 

 

 

4.2.1 Kategorie benchmarkingu 

 

Obsah a účinky benchmarkingu překračují hranice možností pouhého srovnávání činností, 

výkonů, procesů či strategií mezi dvěma nebo více subjekty. Správné a důsledné uchopení, 

zaměření a využití benchmarkingu výrazným způsobem ovlivňuje řízení, inovace a také 

růst kvalifikace pracovníků dané organizace. Teorie prostřednictvím kategorizace 

benchmarkingu charakterizuje tři univerzální přístupy k benchmarkingu – interní, externí 

a funkční, které ukazují možnosti uplatnění benchmarkingu v praxi bez ohledu na typ 

organizace a její poslání. 

 

                                                 
87

 První uplatnění a následné teoretické vymezení procesu implementace metody benchmarking v praxi 
je připisováno firmě Xerox v 80. letech 20. století.  
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Interní benchmarking (nebo také vnitřní) se týká srovnávání v rámci jedné organizace, 

tzn. mezi vlastními pobočkami88, úseky, dceřinými společnostmi apod. Praxe ukázala, 

že některé společnosti a organizace používající určitou dobu benchmarking ve většině případů 

začínaly před přikročením k jeho externí formě projektem interního benchmarkingu 

za předpokladu, že se operace, jež je předmětem studie (benchmarkingu), provádí na více než 

jednom místě v rámci organizace. B. Karlöf a S. Östblom zmiňují výhody kategorie interního 

benchmarkingu: 

• schopnost ukázat celé organizaci, jak benchmarking funguje; 

• možnost volby vlastního tempa realizace benchmarkingu; 

• důslednost při seznámení se a pochopení metodiky benchmarkingu jak pracovníky, tak 

vedením organizace; 

• generování poznatků, které slouží jako základna pokračujícího externího 

benchmarkingu; 

• snižování rozdílů mezi obdobnými činnostmi; 

• zvyšování individuální výkonnosti a tzv. semknutí řad v rámci organizace, 

(Karlöf, Östblom, 1993, s. 33 -51). 

 

Externí benchmarking, jinými slovy vnější benchmarking, je založen na porovnávání vlastní 

organizace s nějakou jinou podobnou nebo stejnou organizací89. Partnery v benchmarkingu 

mohou být přímí konkurenti či ekvivalentní organizace působící jak na domácím, tak 

zahraničním trhu. Charakteristickým rysem externího benchmarkingu je vysoký stupeň 

srovnatelnosti mezi příslušnými organizacemi a funkcemi. Za základní atribut externího 

benchmarkingu lze považovat partnerství, které zakládá efektivní dialog a konsenzus stran 

společných cílů partnerských organizací. K úskalím externího benchmarkingu patří 

tzv. citlivější povaha takového předmětu benchmarkingu, která má přímou vazbu 

na konkurenceschopnost organizací, pak se ukazuje, že solidnost v partnerských vztazích 

hraje dominující roli. B. Karlöf a S. Östblom upozorňují, že riziko benchmarkingu 

mezi konkurenty spočívá v tom, že se spíše zaměřuje na konkurenční faktory místo 

na vyhledávání špičkové výkonnosti. 

                                                 
88 Analogii vlastních poboček v podmínkách veřejné správy lze spatřovat např. na úrovni správních orgánů státní 
správy místního a regionálního charakteru, jako jsou finanční úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, 
katastrální úřady, úřady práce apod., na úrovni správních orgánů územní samosprávy zejména v podmínkách 
obvodů či městských částí statutárních měst. 
89 Externí benchmarking v oblasti veřejné správy je možné realizovat např. mezi orgány jednotlivých obcí 
a krajů, jako jsou obecní (městské) úřady a magistráty či krajské úřady, mezi jednotlivými ústředními orgány 
státní správy, nebo také profesními komorami. 
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Funkční benchmarking je porovnávání výrobků, služeb a pracovních postupů dané 

organizace s jinými špičkovými společnostmi bez ohledu na obor, v němž fungují. Někteří 

autoři (např. R. Camp90) používají alternativní označení „generický benchmarking“, a to 

ve smyslu „obecně použitelný“. Cílem funkčního benchmarkingu je nalézt ideální chování, 

kdekoli je to možné. Funkční benchmarking je uplatňován pro jednotlivé části činností 

a procesů, které vykazují logickou podobnost91. B. Karlöf a S. Östblom zdůrazňují, třebaže 

interní i externí kategorie obsahují možnosti výrazného účinného zdokonalení, plný efekt této 

metody lze využít právě u funkčního benchmarkingu, (Karlöf, Östblom, 1993, s. 51- 53). 

 

 

4.2.2 Realizace benchmarkingu 

 

Projektový charakter a posloupnost jednotlivých fází benchmarkingu jsou stěžejní 

aspekty, které odlišují benchmarking od „běžného“ srovnávání. Teorie, která v prvé řadě 

čerpá z odkazu firmy Xerox (The Rank Xerox Benchmarking Process), charakterizuje pět 

základních kroků benchmarkingu92: 

1. Plánování (identifikace objektu benchmarkingu, např. nejlepšího konkurenta 

a charakteristika metody pro zpracování dat). 

2. Rozbor (determinování výkonnostní mezery a vymezení možností dalšího 

výkonnostního růstu). 

3. Shromáždění informací (rozložení a dělba funkcí, komunikace dat) a sestavení 

akčního plánu. 

4. Realizace (implementace, monitoring výsledků a prognóz vývoje, kalibrace bodů 

srovnávání). 

5. Dosažení zlepšení praktikováním získaných nových metod a postupů na základě 

provedeného benchmarkingu, (Rolstadäs, 1995, s. 5). 

 

V podmínkách veřejné správy se uplatnil sedmifázový benchmarkingový cyklus v pojetí 

OMBI (iniciativa tajemníků v provincii Ontario), znázorněný na Obr. 4.5. Benchmarkingový 

                                                 
90 CAMP, R. Benchmarking. The Search for Industry Best Practices that to Superior Performance. New York, 
ASQC Industry Press. Milwaukee. Quality Resources, 1989. 
91 Organizace veřejné správy mohou spolupracovat s širokou paletou organizací ziskové i neziskového 
charakteru, např. finanční a pojišťovací instituce, cestovní kanceláře, specializované agentury a provozovatelé 
médií aj. 
92 K porovnání: KARLÖF, B., ÖSTBLOM, S. Benchmarking. Jak napodobit úspěšné. (1993, s. 65). 
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S odvoláním na již výše několikrát zmiňovanou projektovou formu implementace 

benchmarkingu je teorií rovněž kladen důraz a význam na projektový tým, časové vymezení 

a rozpočet projektu.  

 

B. Karlöf a S. Östblom člení faktory úspěšnosti projektu benchmarkingu na „důležité“ 

a „méně důležité“. K důležitým faktorům zahrnují: 

• systém kompetencí členů a manažera projektového týmu, který je nutno respektovat; 

• časové rozvrhy projektu a jejich dodržování; 

• kvalitativní normy, jež by měly být nastaveny s ohledem na potřeby a očekávání 

zákazníků; 

• rozpočty projektu, které by se neměly překračovat. 

 

Za méně důležité faktory se považuje: 

• duch spolupráce v rámci týmu – „každý napíná síly stejným směrem“; 

• pozitivní přístup čili snažit se o změnu se zaměřením na výsledek; 

• povědomí o kvalitě, kterou očekává zákazník; 

• angažovanost a podnikavost členů projektového týmu; 

• tvůrčí myšlení a schopnost kombinovat existující informační prvky do inovačních 

řešení; 

• firemní etika. Benchmarking není průmyslovou špionáží. Všichni účastníci musí 

souhlasit s příslušnou etickou úrovní, (Karlöf, Östblom, 1993, s. 63 - 65). 

 

4.2.3 Benchmarking a benchlerning 

 

Benchmarking a benchlearning jsou manažerské metody/přístupy, o kterých se dá říci, že jsou 

si v mnohém podobné, přesto je nutné oba tyto pojmy v rámci teoretického vymezení uchopit 

individuálně a následně upozornit na vzájemné spojitosti. V tomto smyslu přibližují oba 

přístupy B. Karlöf a S. Östblom a konstatují, že „benchlearning je způsob, jak propojit 

zdokonalování řízení a výcvik s potřebami firmy, a tím zajistit, aby byly pro organizaci 

užitečné. Systematickým propojováním procesu výuky a teorie s provozním zaměřením firmy 

může zaměstnavatel získat mnohem větší užitek, než kolik na tyto aktivity finančně vynaložil.“ 

(Karlöf, Östblom, 1993, s. 133). 
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Benchlearning lze jednoduše definovat jako učení se od druhých a v propojení 

s benchmarkingem umožňuje vytvořit v organizaci prostředí, které odměňuje soustavné učení 

lepší výkonností a následně větším úspěchem93, blíže viz Obr. 4.6. Jinými slovy lze 

konstatovat, že benchmarking směřuje ke zlepšování a zvyšování efektivnosti 

a benchlearning k odborné dokonalosti (lidských zdrojů), společně pak přispívají k lepším 

výsledkům organizace, a to jak operativního, tak strategického charakteru. 

 
Obr. 4.6. Propojení benchmarkingu a benchlearningu 
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Pramen: KARLÖF, B., ÖSTBLOM, S. Benchmarking. Jak napodobit úspěšné. 1993, s. 132. Vlastní úprava. 
 
 

4.3 Ostatní modely zvyšující kvalitu veřejné správy 

 

4.3.1 Normy řady ISO 9000 

 

Normy řady ISO 9000 představují soubor norem, které byly poprvé zveřejněny v roce 1987 

Mezinárodní organizací pro normy (ISO94). Podle těchto norem si mohou organizace 

                                                 
93 K porovnání: V učící se organizaci je učení chápáno jako nepřetržitý proces a týká se každého zaměstnance, 
(Crainer, 2000, s. 195). 
94 Mezinárodní organizace pro normy ISO (International Organization for Standardization) je federace, 
sdružující národní normalizační organizace po celém světě. Byla založena roku 1947 a sídlí v Ženevě. 
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nejrůznějšího zaměření, typu a velikosti vytvářet své systémy kvality95 (jakosti) čili „systémy 

managementu jakosti“. Od svého prvního uveřejnění byly jednotlivé normy několikrát 

revidovány. K zásadní revizi norem řady ISO 9000 označované jako „Vize 2000“ bylo 

přistoupeno na konci devadesátých let 20. století. K základním cílům revize patřilo 

podstatným způsobem redukovat počet norem orientovaných na systémy managementu 

jakosti, přizpůsobit strukturu systémových požadavků a procesů všem trendům rozvíjeným 

např. koncepcí TQM a dosáhnout toho, aby systémy managementu jakosti byly kompatibilní 

s jinými manažerskými systémy – environmentálními, bezpečnosti apod. 

 

Normy řady ISO 9000 jsou prezentovány základním souborem: 

• ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. 

• ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti – Požadavky. 

• ISO 9004:2000 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti. 

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

environmentálního managementu. 

 

Z uvedeného souboru je v praxi největší pozornost věnována, lépe řečeno, nejčastěji 

se zavádějí v organizacích normy ISO 9001 a normy ISO 9004. Základem přístupů ISO 

9001 a ISO 9004 je skutečnost, že systémy managementu jakosti nejsou považovány jen 

za množinu prvků, ale soustavu na sebe navazujících procesů, (Nenadál, 2007). 

 

A. Töpfer uvádí osm aktuálních pilířů aktuální verze96 norem řady ISO 9000, která 

je postavena tak, aby byla uplatnitelná ve všech organizacích (zaměřených jak na výrobu, tak 

služby) na celém světě. Jedná se o: 

• zaměření na zákazníky; 

• kvalita vedení spočívající v roli lídrů v otázkách prosazování cílů a zaměření 

organizace; 

• účast zaměstnanců, zapojení dodavatelů; 

• zaměření na procesy; 

• zaměření na systémy, které představuje identifikování, porozumění a řízení 

vzájemně souvisejících procesů jako systému; 
                                                 
95 Systém kvality dle norem řady ISO 9000 je možné zjednodušeně označit za systémem kontrol a prevencí.  
96K porovnání: HYKŠ, O. Novelizace norem ISO 9004 a 19011, nový dokument ISO/TS 10004. (2009, s. 33). 
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• neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem; 

• jasnost rozhodování založené na faktech, (Töpfer, 2008). 

 

4.3.2.1 Normy ISO 9001 

 

Norma ISO 9001 definuje požadavky na systém managementu jakosti. Na rozdíl od jiných 

norem tato může být použita pro interní aplikaci, certifikaci i smluvní účely. Požadavky 

normy ISO 9001 jsou soustředěny do osmi kapitol, z nichž pět tvoří těžiště systému 

managementu jakosti. 

 

Všeobecný charakter požadavků tvoří definované nároky na dokumentaci, ke kterým patří 

příručka jakosti, řízení dokumentů a záznamů. Odpovědnost managementu leží ve smyslu 

osobní angažovanosti, odpovědnosti za vytváření politiky jakosti, realizaci plánování, 

kontroly a komunikace systému managementu jakosti s ohledem na požadavky zákazníků. 

Řízení finančních a personálních zdrojů s cílem zlepšování jakosti. Realizace produktu 

na základě plánování a rozvíjení potřebných procesů. Zajištění zpětné vazby stran 

výkonnosti procesů, kvality produktů a vývoje systému managementu jakosti organizace 

prostřednictvím realizace měření, analýzy a zlepšování.  

 

Kapitoly normy ISO 9001: 

• 1 - Předmět normy. 

• 2 - Normativní odkazy. 

• 3 - Termíny a definice. 

• 4 - Systém managementu jakosti. 

• 5 - Odpovědnost managementu. 

• 6 – Management zdrojů. 

• 7 - Realizace produktů. 

• 8 - Měření, analýza a zlepšování. 

 

Pohled na uplatnění ISO 9001 v podmínkách veřejné správy podává IWA97 4:2005, 

v podmínkách ČR pak Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 v samosprávných úřadech 

                                                 
97 IWA – International Workshop Agreement. 
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vydaná Českým normalizačním institutem (2006)98. Deklarovaným cílem uvedeného 

dokumentu (dále IWA 4) je stanovit pokyny místním správám pro aplikaci systému 

managementu kvality podle ISO 9001:200099 a zároveň srozumitelný návod, jak využít 

uvedenou normu pro vlastní zvýšení kvality shodující se s očekáváním zákazníků/občanů. 

Úroveň kvality místní správy a její směřování je podle návodu IWA 4 vyjádřená tzv. osou 

spolehlivosti kvality místní správy (nespolehlivá, spolehlivá, výkonná, excelentní). 

 

Pokud se daná organizace rozhodne pro zavedení koncepce ISO, měla by postupovat 

dle názoru J. Nenadála po jednotlivých krocích, pomocí nichž dosáhne efektivně 

a účelně získání certifikátu. Samotná certifikace by neměla být uspěchána. Proběhnout 

by měla tehdy, až si bude organizace jista ve svých krocích a dokumentace systému jakosti 

nebude považována za přítěž.  

 

Zcela prvním krokem je rozhodnutí přijmout nejvhodnější normu ISO řady 9000. Poté 

zvolení pracovníci provedou analýzu současného stavu organizace. Zjišťuje se, do jaké míry 

se shoduje zabezpečování jakosti s požadavky norem ISO řady 9000. Platí, čím více neshod, 

tím těžší zavádění normy. Tato situace ukazuje na nesystematičnost a nepořádek v řízení 

a organizaci dané instituce. Velmi důležitým bodem je vzdělávání pracovníků. Bez nutných 

znalostí a pochopení systému managementu jakosti se nedokážou plnohodnotně podílet 

na zavádění normy. Požadavek na další krok klade norma sama. Touto administrativní 

stránkou je striktně kladen důraz na dokumentaci činností, prováděných v rámci 

zabezpečování jakosti. Soustava dokumentů má hierarchické (pyramidové) uspořádání. 

Jakmile jsou zpracovány směrnice a pokyny, přichází na řadu osvojování a přijímání 

do praxe. Systém jakosti se doporučuje „ověřovat“ půl roku, během něhož může dojít 

k odhalení nedostatků. Poslední krok již předpokládá certifikaci100 tohoto systému 

se splněním cíle garance úrovně a stability jakosti. Pouhou certifikací nejsou činnosti 

na systému jakosti u konce. Velmi důležité je následné ověřování dodržení pravidel normy 

                                                 
98 Jedná se o překlad mezinárodní pracovní dohody IWA 4, která byla schválená v rámci workshopu 
22. A 23. 5. 2005 v Mexiku organizovaného Mezinárodní organizací pro normalizaci – ISO. Přeloženo P. 
Nawarem.  
99 IWA 4 uvádí, že pro dosažení spolehlivé, přístupné a transparentní místní správy, není nutné usilovat 
o certifikaci ISO 9001:2000 a považovat certifikaci za konečný cíl, tím by měly být konzistentní a odpovídající 
služby místnímu společenství a směřování k excelenci. 
100 Certifikát je vydáván nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, který zaručuje, že systém řízení 
kvality je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO 9001. Poslední verze normy 
ISO 9001: 2008. 
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a cyklus neustálého zlepšování a rozvoj systému, (Nenadál, Noskievičová, Petříková, Plura, 

Tošenovský, 2007, s. 26 - 29).. 
 

Základní principem normy ISO 90001 je procesní přístup. Identifikací a řízením navzájem 

propojených činností umožňuje efektivní fungování organizace. Takto definované činnosti, 

které přeměňují vstupy na výstupy, jsou pokládány za proces. Přitom vstupy určitého procesu 

jsou obecně výstupy jiných procesů. Procesy přidávají hodnotu. Tu získají naplánováním 

a prováděním za řízených podmínek v organizaci. Takový proces, u kterého nelze lehce nebo 

ekonomicky ověřit shodu – splnění potřeb nebo očekávání výsledného produktu, je označován 

jako zvláštní proces. Na všechny procesy v organizaci lze aplikovat cyklus PDCA, viz 

kap. 3.2.1. 

 

Výsledky procesů jsou produkty. Norma specifikuje čtyři generické kategorie produktů, 

a to služby, software, hardware a zpracované materiály. O tom, do jaké kategorie patří 

produkt, rozhoduje jeho dominantní prvek. 

 

Obr. 4.7. Procesní model systému managementu jakosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NENADÁL J. Měření v systémech managementu jakosti. (2004, s. 26). 
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propojení procesů. Důraz je kladen na zákazníky a jiné zainteresované strany, které formulují 

požadavky na produkty. Zároveň se zpětnou vazbou díky měřením, analýzám 

a zlepšováním měří spokojenost - do jaké míry jsou zákazníci a zainteresované strany 

spokojeni.101 

 

Postupy při měření výkonnosti procesů J. Nenadál popisuje na základě charakteru procesu, 

ale zároveň připouští, že obecně existují společná východiska, která jsou vlastní všem 

procesům při realizaci postupu měření výkonnosti102. Jedná se o tato tři východiska: 

• První východisko vychází z kontinuity jakosti, produktivity a výkonnosti. 

V systémech managementu kvality jde o neustálé zlepšování procesů a jejich výstupů, 

kdy změny výstupů (množství, jakost) jsou determinovány vstupy (množství, jakost) 

a změnami výkonnosti procesů, které jsou ovlivněné jakostí a produktivitou. 

• Druhé východisko upozorňuje na nezbytnost vázat měření výkonnosti procesů 

na stanovené cíle jakosti. Ty musí být zajedno s politikou jakosti, která s ohledem 

na jakost formuluje veškeré strategické záměry organizace. Měření výkonnosti 

bez stanovení těchto cílů by bylo nereálným.  

• Třetí východisko klade důraz na splnění určitých požadavků. Jedná se o validitu 

měření, čili platnost měření s ohledem na dosažení stavu důvěry k informacím a dat. 

Úplností měření by měly být postihnuty všechny faktory týkající se průběhu 

a realizace procesu. Měřením vstupů, výstupů a nitra samotného procesu je zajištěna 

dostatečná podrobnost měření. Aby bylo měření efektivní, musí mít určitou frekvenci. 

Správně nastavenou četností měření dochází k vyloučení zkreslených údajů. 

Při požadavku na přesnost měření se neklade důraz ani tak na striktní přesnost, jako 

spíše na trend a vývoj ukazatelů. Měření výkonnosti musí být schopné odhalit 

mezery výkonnosti. Jelikož jsou informace z měření žádoucí pro operativní řízení, 

jejich zpracování musí proběhnout co možná nejrychleji. Získaná data by měla mít 

povahu stálosti v čase, tzn. být nezávislá na sezónních proměnných. Všechny 

informace by měly splňovat podmínku snadné pochopitelnosti, zřejmosti a lehké 

interpretace. Za veškeré výsledky měření musí být určena odpovědnost konkrétního 

pracovníka organizace. 

 

                                                 
101 NENADÁL J. Měření v systémech managementu jakosti. (2004, s. 24-35). 
102 K porovnání: GRASSEEOVÁ, M. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. (2008). 
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Pro měření výkonnosti procesů je důležitá volba ukazatele. Ten většinou zohledňuje 

jedinečnost procesu. Pro správnou volbu ukazatele se musí dodržet daný postup. Existují 

univerzální ukazatele, jenž svým charakterem mohou být použity ve více měřeních. Týkají 

se času, jakosti, schopnosti reagovat na změny v procesu, nákladů na proces, vlivu 

na prostředí a přidané hodnoty, (Nenadál, 2004, s. 24 – 35). 

 
 
4.3.2 Balanced Scorecard 

 

Koncepce Balanced Scorecard103 (dále také BSC) jako systém měření výkonnosti 

organizace byla publikována poprvé v roce 1992 autory R. S. Kaplanem a D. P. Nortonem. 

Uvedení autoři stanovili východiska koncepce BSC v podobě pěti zásad řízení: 

1. mobilizování změny prostřednictvím vrcholového vedení; 

2. převedení strategií do provozních podmínek; 

3. dosažení vyladění organizace se strategií; 

4. motivování s cílem, aby se strategie stala záležitostí a úkolem každého pracovníka; 

5. spravování organizace s cílem, aby se strategie proměnila v nepřetržitý proces 

(Kaplan, Norton, 2010, s. 7). 

 

Těžiště BSC představuje strategický plán, který se promítá do strategické mapy organizace 

v podobě cílů, které jsou strukturou příčinných vazeb propojeny ve čtyřech perspektivách 

systému BSC – finanční, zákazníků, vnitřních procesů a učení se a růstu.  

 

Klíčovými prvky BSC v mezích každé perspektivy jsou cíle, ukazatele, parametry 

a procesy/aktivity. O strategii organizace vypovídají u každé perspektivy pouze tyto čtyři 

prvky současně. Pokud některý z nich chybí, není perspektiva jasná nebo vyvážená. 

 

K hlavním přednostem při využití modelu BSC patří přehlednost (převedení strategií 

do jednotlivých cílů), vyváženost (nestanovuje se pouze to, co je potřeba udělat pro veřejnost 

a zainteresované strany, ale také za jakých finančních podmínek, pomocí jakých procesů 

a co je nutno se naučit), měřitelnost (vypracovaný systém ukazatelů a jejich parametrů – 

cílových hodnot) a vytvoření předpokladů pro odměňování (měření výkonu a kvality práce), 

(Grasseová, 2008, s. 29 – 31). 
                                                 
103 Do češtiny se nepřekládá, a pokud ano, pak jako „systém vyvážených ukazatelů“. 
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4.3.2.1 Metoda BSC ve veřejné správě 

 

Metoda BSC je využitelná jak v organizacích ziskového, tak neziskového zaměření. 

Strategické řízení a využití modelu BSC v podmínkách veřejné správy je uplatňováno v těch 

zemích104 (v rámci OECD), které v posledních letech prošly reformami řízení veřejné správy 

a pracovaly na zdokonalování řízení posilováním strategického řízení a plánování. 

Podle OECD jsou země vedeny při uplatňování metody BSC těmito snahami: 

• zajistit dlouhodobější perspektivu v řízení a procesu rozhodování; 

• zlepšit kapacitu, která by v úvahu vzala i změny v životním prostředí; 

• zdůraznit význam klientů; 

• integrovat strategické zdroje; 

• posílit vyhodnocování veřejných funkcí a programů; 

• zdokonalit organizační změny a zlepšit řízení, (Kekkonen, 2002, s. 2). 

 

Obr. 4.8. Strategické perspektivy vyváženého úspěchu pro organizace veřejného sektoru 

 
Pramen: HUŠEK, Z., ŠUSTA, M., PŮČEK. M. Aplikace metody Balanced Scorecard ve veřejném sektoru. 
(2006, s. 42). Vlastní zpracování. 
 

Cyklus strategické perspektivy vyváženého úspěchu, upravený pro potřeby organizací 

veřejného sektoru (tedy i veřejné správy), je znázorněn na Obr. 4.8, naznačen šipkami. První 

perspektiva pracuje s otázkou: „Co všechno se musíme naučit a inovovat, abychom vše 

                                                 
104 K aktivním uživatelům metody BSC patří zejména instituce veřejné správy zemí Austrálie, Kanada, 
Nizozemí, Norsko, Dánsko, Švédsko, Irsko, USA, Finsko. 
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zvládli?“ Druhá perspektiva řeší: „Jakými procesy zajistíme dosažení cílů a dostatek 

zdrojů?“ Třetí perspektiva klade důraz na zajištění finančních zdrojů ve smyslu: „Jaké zdroje 

musíme zajistit k dosažení cílů?“ Poslední perspektiva vychází z otázek: „Víme, co chtějí naši 

zákaznici/občané?“, a „Co musíme udělat, abychom dosáhli cílů a uspokojili zákazníky/ 

občany?“. 

 

Před uplatněním metody BSC je tedy na úrovni organizace nutné vyjasnit vizi a strategické 

priority. Úkolem metody BSC není stanovit vizi a strategie, ale zajistit jejich naplnění, 

(Hušek, Šusta, Půček, 2006).  

 

4.3.2.2 Postup implementace metody BSC ve veřejné správě 

 

V případě implementace metody BSC do organizace není nutné postup přizpůsobovat 

charakteru organizace, jinými slovy, požadavky na implementaci jak v ziskovém, tak 

neziskovém prostředí jsou shodné. Základním předpokladem pro tvorbu BSC je chytře 

formulovaná, nedlouhá a zapamatovatelná vize. Následující zkoumání (analýza) současného 

stavu organizace dává odpověď, kde organizace je a kolik jí chybí k dosažení stavu, daném 

vizí. 

 

Prvním krokem je volba vhodné strategie. Lze volit mezi strategií nízkých cen či nízkých 

nákladů, exkluzivity, inovační nebo zaměřit strategii na určitou skupinu zákazníků. Ve většině 

případů se v praxi používá kombinace výše uvedených postupů. Dále následuje volba způsobu 

řešení odlišení od konkurence, vlastní vnější prezentace, úrovně kvality a komunikace nebo 

jak přistupovat k fluktuaci zaměstnanců apod. Strategie rovněž vychází z perspektiv akcionáře 

(občana) a zákazníka. Čili jakých hodnot, jakých finančních parametrů má organizace 

dosahovat, aby akcionář (občan, zastupitel) mohl být se svou investicí spokojen? Co požaduje 

zákazník? 

 

Druhým krokem je tvorba strategické mapy, která představuje symbolické vyjádření úvah, 

které vedly ke tvorbě strategie. Nejvhodnější podobu strategické mapy představuje 

diagramové řešení pro svou názornost a nenáročnou komunikaci (např. pomocí oválů 

a šipek)105. 

                                                 
105 Pro ilustraci je možné odkázat na strategickou mapu města Vsetín. PŮČEK, M. a kol. Řízení procesů výkonu 
státní správy (případová studie Vsetín). (2004, s. 28). 
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Po vytvoření strategické mapy následuje tzv. kaskádování čili odvození jednotlivých 

podřízených útvarů do strategické mapy. Jedná se o přiřazení či převzetí odpovědnosti 

za jednotlivé prvky strategie jednotlivými podřízenými útvary. Posledním krokem 

implementace BSC je vytvoření osobních BSC a propojení s odměňováním.  

 

Implementací BSC do organizace začíná proces naplňování strategie, učení se (učící 

se organizace), vylaďování a neustálého zlepšování. 

 

4.4 Shrnutí a porovnání metod zvyšující kvalitu ve veřejné správě 

 

Metody zvyšující kvalitu veřejné správy, ke kterým patří model CAF, benchmarking (BMK), 

normy ISO 9001 a Balanced Scorecard (BSC) jsou specificky charakteristické a jejich 

společným cílem je zlepšení řízení, procesů, spokojenosti zainteresovaných stran 

a zaměstnanců a zvýšení hospodárnosti, efektivity a účinnosti instituce. Přičemž každá 

z vyjmenovaných metod se zaměřuje vlastním směrem podle daného referenčního rámce, 

normy, postupu či metodiky. 

 

Zavádění neboli implementace výše uvedených metod zvyšujících kvalitu veřejné správy 

je realizováno ve všech případech na principu projektového řízení a všechny metody 

vyžadují interní angažovanost jak ze strany managementu, tak zaměstnanců instituce, a to jak 

v podobě specializovaných týmů s omezeným časovým určením, tak stálých týmů, popřípadě 

pracovních funkcí (např. manažer kvality, interní audit) či pověření106.  

 

Externí asistence odborníků či specializovaných institucí při zavádění vyjmenovaných 

metod zvyšujících kvalitu veřejné správy je závislá na stupni zkušenosti dané instituce 

v oblasti řízení kvality. Teoreticky je možné říci, že v případě modelu CAF lze provést 

sebehodnocení podle daného rámce bez externí asistence či dohledu. V praxi veřejné správy 

doposud probíhala první implementace modelu CAF v jednotlivých institucích buď v rámci 

specializovaných projektů financovaných z dotačních titulů veřejných rozpočtů, nebo 

ve spolupráci zkušenějších institucí (např. ostatní úřady) v oblasti zavádění modelu CAF. 

V případě BMK je externí asistence možná, ale není to podmínkou, vše je závislé 

                                                 
106 Jistou výjimku může představovat implementace BMK, kdy po ukončení srovnávacího procesu a detekce 
oblastí pro zlepšování dále instituce v BMK nepokračuje. 
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na vzájemné dohodě mezi institucemi či subjekty (lze provést i interní benchmarking), jenž 

se rozhodly pro vzájemné srovnání na principu BMK. Naproti tomu u zavedení normy 

ISO 9001 je situace opačná, zejména je-li cílem dané instituce dosažení certifikace, pak 

je instituce podrobována externím dozorovým auditům. Metoda BSC je v praxi realizována 

ve spolupráci s externí specializovanou institucí. 

 

Zaměření jednotlivých metod zvyšujících kvalitu veřejné správy je specifické, viz Tab. 4.2. 

Zvláštní postavení má metoda CAF, která je nazývána také jako spojnice (most) 

mezi jednotlivými metodami a to z toho důvodu, že jednak komplexně hodnotí instituci 

z pohledu devíti kritérií zahrnujících vedení, strategie, cíle, zdroje, partnerství, procesy, vztah 

k zákazníkům, zaměstnancům či společnosti včetně dosažených výsledků, a zároveň také 

obrací pozornost na ostatní modely zvyšování kvality, jako je BMK, ISO 9001 či BSC a další. 

Důležité je rovněž zmínit, že metoda CAF na rozdíl od zbývajících tří metod neřeší konkrétní 

problém (výkonnostní procesní či strategické řízení), ale pouze hodnotí stav.  

 

Tab. 4.2. Srovnání modelů zvyšujících kvalitu veřejné správy 

 CAF BMK ISO 9001 BSC 

Jak se zavádí podle daného rámce 

dle dohodnutých 
podmínek postupu 

zapojených 
subjektů 

podle dané normy 
dle metodiky a 
podmínek dané 

organizace 

Kým se zavádí 
Interní pracovníci 

(tým) 

Interní pracovníci 
s možnou externí 

odbornou podporou 

Externí odborníci se 
zapojením interních 

pracovníků 

Externí odborníci se 
zapojením interních 

pracovníků 

Na co se zaměřuje 
Komplexní 

hodnocení kvality 
Výkony, dobrá 

praxe 

Procesy, (klade 
důraz na prevenci a 

kontroly) 

Cílově a 
výkonnostně 

orientované řízení 

Jak je finančně 
náročný 

Metodika volně 
přístupná – bez 
poplatku, interní 
nepřímé náklady 

Poplatek pro externí 
firmu, interní 

nepřímé náklady 

Norma je 
zpoplatněna včetně 
certifikace, interní 
nepřímé náklady 

Poplatek pro externí 
firmu, interní 

nepřímé náklady 

Co je výstupem 
Sebehodnotící 

zpráva, akční plán 
zlepšování 

Analýza a mapa 
srovnání 

výkonnostních 
ukazatelů; akční 
plán zlepšování. 

Certifikát, příručka 
jakosti 

Manuál BSC, mapa 
strategického řízení 

Pramen: Vlastní zpracování. 

 

Implementace všech uvedených metod zvyšujících kvalitu veřejné správy je zatížena 

interními nepřímými náklady, které jsou u jednotlivých institucí velmi rozdílné. Jedná 

se zejména o výdaje na vzdělávání zaměstnanců a managementu v oblasti metodiky dané 

metody, dopravní náklady a cestovní náhrady, přesčasová práce zaměstnanců, mzdové 

náklady na nové pracovní funkce - manažeři projektů a kvality, mimořádné odměny, provoz 
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a kancelářský materiál apod. A jak ukazuje Tab. 4.2, přímé náklady jsou institucemi 

vynakládány v případech, kdy implementaci koordinuje a provádí externí odborná instituce. 

Zvýšené náklady zaznamenává norma ISO 9001, která je zpoplatněna a je vždy vydána 

pro konkrétní instituci. 

 

Poslední oblast srovnání uvedených metod zvyšujících kvalitu veřejné správy představuje 

jejich hlavní výstup, čili co lze od implementace očekávat. V případě modelu CAF 

implementace směřuje k odhalení silných stránek a příležitostí pro zlepšování dané instituce, 

které jsou detekovány v sebehodnotící zprávě a následně promítnuty do akčního plánu 

zlepšování. Akční plán zlepšování je rovněž výstupem provedeného BMK, a to na základě 

výsledků srovnávaných výkonnostních ukazatelů a jejich analýze. Implementace normy 

ISO 9001 se soustřeďuje na získání certifikátu, který zaručuje, že daná instituce řídí vlastní 

procesy ve shodě s touto normou. Z interního pohledu patří k stěžejním výstupům příručka 

kvality. Metoda BSC směřuje, zjednodušeně řečeno, k propojení strategického plánu dané 

instituce se strategií vyvážených potřeb čtyř perspektiv – učení se a růstu, interních procesů, 

finanční a zákazníků a společnosti. Výstupem je mapa strategického řízení a manuál BSC. 
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5 VÝVOJ A MÍRA UPLATŇOVÁNÍ METOD ZVYŠUJÍCÍCH 

KVALITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

5.1 Počátky a podpora zavádění metod zvyšujících kvalitu ve veřejné 

správě  

 

Zavádění metod zvyšujících kvalitu v praxi institucí veřejné správy v ČR s vnější podporou 

(formou účelově pojatých programů a projektů spolufinancovaných z prostředků veřejných 

rozpočtů), bylo započato v roce 2000 realizací tzv. pilotního benchmarkingového 

projektu s názvem „Cena a výkon“ na úrovni šesti magistrátů statutárních měst – Ústí 

nad Labem, Plzně, Jihlavy, Pardubic, Ostravy a Havířova – v letech 2000 – 2002 v režii 

Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s (dále VCVS), a podpory British Know 

How Fund. Dalším projektem pilotního charakteru byl projekt realizovaný v oblasti 

zavádění a certifikace systému jakosti podle normy ISO 9001 v podmínkách Městského 

úřadu Česká Lípa a ISO 9001 a 14001 v podmínkách Městského úřadu Vsetín, realizovaný 

v letech 2001 za podpory Rady ČR pro jakost (aktuálně Rada kvality ČR). V případě 

implementace modelu CAF jsou první zkušenosti zaznamenány v roce 2003 u Krajského 

úřadu Libereckého kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje a Městského úřadu města 

Vsetín, kdy realizace probíhala pod odborným vedením České společnosti pro jakost, o. s. 

(dále ČSJ), a podpory Rady ČR pro jakost.107 

 

V následujících letech byly zahájeny další projekty, a to zejména na podporu implementace 

benchmarkingu, modelu CAF a norem ISO ř. 9000 s cílem rozšíření těchto metod mezi další 

instituce veřejné správy.  

 

V oblasti benchmarkingu byl v roce 2003 zahájen projekt s názvem „Benchmarking 

v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu“, který připravilo VCVS za podpory Programu 

na podporu místních správ států střední Evropy (Local Government Support Programe Central 

Europe) jehož financování zajistil Kanadský urbanistický institut (Canadian Urban Institute) 

z prostředků kanadské vlády, určený obcím s rozšířenou působností. Uvedený projekt 

ukončilo 48 obcí s rozšířenou působností, které byly v rámci projektu rozděleny 

do velikostních kategorií (pracovních skupin A – E) podle počtu obyvatel správního obvodu. 

                                                 
107 Projekty 1/2003 a 2/2003 „Realizace evropského modelu zlepšování kvality práce veřejné správy CAF“. 
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Výstupem projektu bylo zejména porovnání výkonů v 29 agendách obce s rozšířenou 

působností, (Voldánová, 2004).  

 

V roce 2005 kontinuálně pokračovala spolupráce obcí s rozšířenou působností v rámci nově 

vzniklého neformálního sdružení pod názvem Benchmarkingová iniciativa 2005 při VCVS 

(dále BI 2005), jehož prvními členy se staly obce s rozšířenou působností zúčastněné ve výše 

zmíněném projektu z let 2003 – 2004. K výše uvedeným projektům rovněž patří další projekty 

v režii VCVS, a to Benchmarking veřejných služeb na rok 2005 se zaměřením na služby 

sociální108 a Strategický benchmarking absorpční kapacity veřejného sektoru v Olomouckém 

kraji v letech 2006 - 2007109.   

 

Benchmarking je také od roku 2005 až doposud (2010) realizován na úrovni krajských 

úřadů. Jedná se o benchmarkig, který je realizován z iniciativy a pod záštitou grémia ředitelů 

krajských úřadů. Do této iniciativy se zapojilo 12 krajských úřadů110 a vzájemné porovnání 

probíhá v oblastech - lidské zdroje, autoprovoz, informační technologie, kancelářské potřeby 

a telefonie, vnitřní normy, petice a stížnosti, metodická pomoc obcím. 

 

Model CAF se stal předmětem řady projektů uskutečněných v letech 2004–2008 

podpořených MV ČR, Radou ČR pro jakost (projekty podpory jakosti v rámci Národní 

politiky jakosti) a finančními zdroji z EU převážně z ESF (Evropský sociální fond). 

V průběhu let 2004–2008 se do projektů, jejichž cílem byla implementace modelu CAF 

do praxe organizací veřejné správy, zapojilo osm krajských úřadů a 41 městských úřadů, 

úřadů městských části, magistrátů OPR111. Jednalo se o projekty: 

• „Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné správy v ČR“, realizovaný 

v roce 2004. Cílem projektu byla implementace modelu CAF do vybraných 

organizací územní veřejné správy v ČR prostřednictvím vyškolení vybraných 

                                                 
108 Projekt byl financován Ministerstvem vnitra ČR. Partnery projektu byly kraje Vysočina, Královéhradecký, 
Jihomoravský a Moravskoslezský a více než 90 poskytovatelů sociálních služeb.  
109 Projekt byl financován v rámci "Partnerství pro rozvoj kraje" v rámci SROP 3.3 Olomouckého kraje. 
Do projektu se zapojilo všech 13 obcí s rozšířenou působností a Krajský úřad Olomouckého kraje. Hlavním 
cílem projektu bylo sdílení nejlepších praktických postupů při čerpání zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, a tím 
i zvýšení absorpční kapacity veřejného sektoru Olomouckého kraje.  

110 Do krajského benchmarkingu se nezapojili - Krajský úřad Ústeckého kraje a Magistrát hlavního města Praha. 
111 Viz sborníky z Národních konferencí kvality ve veřejné správě v letech 2004 (Ostrava), 2005 (Plzeň), 2007 
(Liberec), 2008 (Karlovy Vary), 2009 (Olomouc), 2010 (Tábor). 
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pracovníků jednotlivých úřadů a pomocí školení a konzultací na místě ve vybraných 

úřadech. Projektu se zúčastnilo 26 úřadů (městských, krajských a dva magistráty).  

• „Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné správy v ČR“, realizovaný 

v roce 2005. Do projektu se přihlásilo 23 organizací z celé České republiky včetně tří 

zástupců středních škol. 

• „Zavedení systému CAF v dozorových orgánech“, realizovaný v roce 2005. Projekt 

si kladl za cíl zavést model CAF v jednom dozorovém orgánu – České obchodní 

inspekci. 

• „Implementace modelu CAF v ústředním správním úřadu“, realizovaný v roce 2006. 

• "Zavádění moderních metod řízení na úřadech", realizovaný v letech 2006 – 2007 

za účasti 10 městských úřadů (obcí s rozšířenou působností). 

• „Kvalita řízení na městských úřadech v Moravskoslezském kraji a její zvyšování“, 

realizovaný v letech 2006 – 2008 pro šest městských úřadů (obcí s rozšířenou 

působností). 

• „Implementace systému kvality řízení v podmínkách městských úřadů v Olomouckém 

kraji“, realizovaný v letech 2006 – 2008 pro šest městských úřadů (obcí s rozšířenou 

působností).112 

 

Normy ISO ř. 9000 byly v centru zájmu projektů, které si kladly za cíl zavést systém 

managementu jakosti (kvality) do institucí veřejné správy (např. projekt NPJ z roku 2005 

„Zavedení systému řízení jakosti ve vybraném územně členěném statutárním městě“), přesto 

lze konstatovat, že jejich implementace nezaznamenala tak „masový“ průběh jako u metod 

benchmarkingu či CAF. 

 

Další metody zvyšující kvalitu veřejné správy, které patří do skupiny metod rozšiřovaných 

prostřednictvím specializovaných projektů financovaných mimo jiné z ESF, jsou model 

Balanced Scorecard (BSC) a Charta občana.  

 

Samostatnou oblastí mezi modely zvyšujícími kvalitu ve veřejné správě jsou ty, které 

se zaměřují na zvyšování kvality života občanů prostřednictvím programu Místní Agendy 21 

(dále také MA 21). K základním oblastem MA 21 patří udržitelný rozvoj, zapojování 
                                                 
112 Informace o projektech dostupné z: Portál České společnosti pro jakost - http://www.csq.cz/cs/projekty-esf-
a.html; portál Vzdělávací a poradenské společnosti Edukol - http://www.edukol.cz/projekt1.php?page= 
popis_projektu1; portál MEPCO (Mezinárodní poradenské centrum obcí)  - http://www.mepco.cz/projekt_ 
oprojektu.html. 
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veřejnosti a systémový přístup (strategické plánování, a řízení). Počátky uplatňování principů 

MA 21 v podmínkách místní správy v ČR jsou spojeny se založením asociace Národní sítě 

zdravých měst113 v roce 1994 a aktivním přístupem jedenácti měst.  

 

 

5.2 Hodnocení současného stavu zavedení metod zvyšujících kvalitu 

institucemi veřejné správy v České republice za období let 2000 - 2010 

 
Hodnocení současného stavu zavedení metod zvyšujících kvalitu v podmínkách institucí 

veřejné správy je soustředěno na vymezení počtů uživatelů a úrovně uplatňování 

vybraných modelů zvyšujících kvalitu veřejné správy – CAF, benchmarking a normy 

ISO ř. 9000. U ostatních metod zvyšujících kvalitu je aplikace v praxi institucí veřejné správy 

zaznamenána pouze v jednotlivých případech, např. Balanced Scorecard – 3 instituce (Vsetín, 

Děčín a Chomutov), metoda Six Sigma pouze v případě městského úřadu města Kopřivnice, 

model excelence (Úřad městské části Prahy 10, část Policie ČR a Český statistický úřad).  

 

Tab. 5.1. Celkový přehled uplatňování vybraných metod v institucích veřejné správy od roku 2000 – 2010. 

Instituce veřejné správy/metoda CAF BMK ISO 9001 

Krajské úřady 11 12 1 
Magistráty 4 13 3 
Městské úřady 48 85 9 
Úřady městských obvodů/částí statutárních měst 1 6 0 
Magistrát hl. města Praha 1 0 0 
Úřady městských částí hl. města Prahy 3 0 3 
Úřady regionů soudržnosti 1 0 0 
Ústřední orgány státní správy (ministerstva) 2 0 0 
Ostatní instituce 1 0 0 
Celkem 72 116 16 

Pramen: webový portál ČSJ, o.s., databáze uživatelů modelu CAF, dostupné z: http://www.benchmarking.cz/caf/Urady/ 
UradySeznam.aspx; webový portál EIPA, databáze uživatelů modelu CAF za ČR, dostupné z: http://caf.eipa.eu/3/108/&for 
=searchpost; webový portál Ministerstva vnitra ČR, seznam oceněných institucí veřejné správy v rámci rezortní ceny 
ministerstva vnitra za kvalitu, dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-
sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. Webový portál certifikace řízení systému ISO 9000 dostupné z: http://www.iso.cz/ 
cs_sel.asp. Sborníky z národních konferencí kvality ve veřejné správě 2005-2009. Perspektivy jakosti, Veřejná správa. 

 

Struktura institucí veřejné správy zahrnuje jak instituce (orgány) státní správy, tak 

samosprávy a její specifikace je uvedena v prvním sloupci Tab. 5.1 jako výčet institucí 

                                                 
113 Národní síť Zdravých měst k 31. 1. 2010 čítá 90 členů z řad měst (69), mikroregionů (19) a krajů (2). 
Zveřejněno na www.nszm.cz. 
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Obr. 5.3. Certifikované instituce veřejné správy dle nore

 

Pramen: Tab. 5.1. Vlastní zpracování.

 

5.3 Ocenění za kvalitu a inovaci ve ve
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114 Statut cen je každoročně aktualizován a vychází z
výsledků zlepšování. První definice zam
v souvislosti s tzv. pilotním ročníkem v
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Konkrétní kritéria pro udělení jednotlivých cen MV ČR doznala v jednotlivých ročnících dílčí 

změny v důsledku měnící se vyspělosti a nároků na prokazování zlepšování kvality institucí 

veřejné správy.115 Bronzový stupeň mohou instituce veřejné správy získat za prokázanou 

implementaci metody zvyšující kvalitu tzv. minimální úrovně - u modelu CAF prokázání jeho 

zavedení do instituce (od roku 2008 dosažení min. celkového bodového ohodnocení ve výši 

25 bodů), za realizaci Benchmarkingového cyklu a vytvoření akčního plánu zlepšování, 

za normy ISO v případě implementace a certifikace do části dané instituce a u MA 21 

dosažení minimální úrovně. Stříbrný stupeň je udělován za prokázané zlepšení kvality dané 

instituce prostřednictvím metod zvyšujících kvalitu. Parametry pro udělení stříbrného stupně 

jsou stanoveny zejména v závislosti na dosažení minimálního počtu bodů v případě modelu 

CAF (viz Tab. 5.2), prokázání dosažení minimální úrovně v případě MA 21 či získání 

certifikace dle příslušné normy pro celou instituci, za metodu benchmarkingu není stříbrný 

stupeň udělován. 

 
Tab. 5.2. Přehled požadavků pro udělení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v letech 
2005-2009 za model CAF. 
Ocenění 
za rok 

Bronzový stupeň „Organizace 
zvyšující kvalitu veřejné služby 

Stříbrný stupeň „Organizace dobré 
veřejné služby“. 

2005 
Prokázání implementace modelu CAF 
2002 

Prokázání zlepšení (bodového hodnocení) 
dle modelu CAF 2002 

2006 
Prokázání implementace modelu CAF 
2002 

Prokázání zlepšení (bodového hodnocení) 
dle modelu CAF 2002 

2007 
Prokázání implementace modelu CAF 
2002 či CAF 2006 

Min. 2letá implementace, dosažení min. 
počtu bodů 2,7 bodů ve výsledném 
hodnocení při použití metody CAF 2002 
nebo ve výši 54 bodů ve výsledném 
hodnocení při použití metody CAF 2006 

2008 
Dosažení min. 25 bodů v celkovém 
hodnocení 

Min. 2letá implementace, dosažení min. 40 
bodů v celkovém hodnocení 

2009 
Dosažení min. 25 bodů v celkovém 
hodnocení 

Min. 2letá implementace, dosažení min. 40 
bodů v celkovém hodnocení 

Pramen: Statuty cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 2007, 2008, 2009. 
POSTRÁNECKÝ, J., MAREK, J. Jak oceňovat kvalitu územní veřejné správy v České republice? (2005, s. 9-
10). 
 

V průběhu pěti ročníků cen MV ČR bylo uděleno institucím veřejné správy 162 ocenění 

za kvalitu, přičemž 52 % z těchto cen bylo uděleno za implementaci modelu CAF, 18 % 

za aplikaci MA 21, 7 % normy ISO 9001 a benchmarking. Zbývající podíl cen v rozsahu 9 % 

                                                 
115 Konkrétně: Statuty cen Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, dostupné 
z: www.mvcr.cz. 
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(23 ocenění) připadl za jiné přístupy k zvyšování kvality, ke kterým patří model excelence 

EFQM, BSC či Komunitní plánování sociálních služeb (dále také KPSS), viz Tab. 5.3. 

 

Tab. 5.3. Přehled udělených cen MV ČR za období 2005 – 2009. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

2005 -
2009 

Bronz Stříbro Bronz Stříbro Bronz Stříbro Bronz Stříbro Bronz Stříbro Celkem 
CAF 13 6 5 12 12 10 6 7 5 9 85 
EFQM 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5 
BMK 0 0 5 0 1 0 3 0 3 0 12 
ISO 9001 1 2 0 4 0 1 0 0 1 3 12 
MA21 0 0 3 2 6 0 5 4 6 4 30 
ISO 27001 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
BSC 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
Charta 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
KPSS 0 0 1 0 3 0 3 0 1 0 8 
Ostatní 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 
Celkem 15 8 18 18 25 12 20 12 16 18 162 

Pramen: Webový portál MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-
verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. Vlastní zpracování. 
 
Poznámka: 
Ostatní metody jsou představovány = EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) - Ministerstvo životního 
prostředí (2009/stříbro); Společenská odpovědnost organizací veřejné správy, Praha 10 (2008/bronz); Strategie 
rozvoje Magistrátu a realizace akčního plánu zlepšování, Magistrát Statutárního města Hradce Králové 
(2006/bronz); Procesní analýza a úprava organizační struktury Krajský úřad Plzeňského kraje (2005/bronz). 

 

Stříbrný stupeň byl v průběhu let 2005 – 2009 za implementaci modelu CAF udělen 

institucím veřejné správy celkem 44krát. Jak vypovídá Tab. 5.4, z celkového počtu 

udělených stříbrných cen patřily mezi oceněné městské úřady (29), krajské úřady (8), 

magistráty (3) a Úřad městské části hlavního města Prahy 13 (4krát). Za povšimnutí rovněž 

stojí fakt, že 44 stříbrných cen bylo uděleno 31 institucím veřejné správy, kdy Úřad městské 

části hlavního města Prahy 13 získal toto ocenění 4krát po sobě v letech 2006 – 2009. 

 

Stříbrný stupeň ceny MV ČR za metodu benchmarkingu nebyl v průběhu let 2005 – 2009 

udělen žádné instituci veřejné správy. Jak dokládá Tab. 5.3, nejvyšší možné ocenění, které 

může instituce za aplikaci benchmarkingu získat, je bronzový stupeň, na který v průběhu let 

2005 – 2009 dosáhlo 12 institucí, konkrétní přehled oceněných je uveden v příloze č. 1. 

 

Normy ISO ř. 9000 byly předmětem stříbrné ceny v průběhu uvedených let celkem 

10krát, kdy k oceněným se řadí - MěÚ Hranice, ÚMČ Praha 10, MG Mladá Boleslav, MěÚ 

Louny, Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, MěÚ Šlapanice, ÚMČ Praha 14, ÚMČ Praha 

11, MG Plzeň a MěÚ Černošice. 
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Tab. 5.4. Přehled oceněných institucí veřejné správy stříbrnou cenou MV ČR v letech 2005 - 2009. 

Stříbrná cena „Organizace dobré veřejné služby“ za model CAF 

2005 2006 2007 2008 2009 

MěÚ Děčín KÚ KK KÚ JMK KÚ KHK MěÚ Bruntál 

MěÚ Hodonín KÚ OK KÚ KK MěÚ Konice MěÚ Dobříš 

MěÚ 
Chomutov116 

KÚ MSK KÚ KHK MěÚ Kopřivnice MěÚ Chrudim 

MěÚ Jablunkov KÚ Vysočina MěÚ Hranice MěÚ Šumperk MěÚ Konice 

MěÚ Vsetín MěÚ Dačice MěÚ Chrudim MěÚ Vodňany 
MěÚ 

Kopřivnice 

MG Plzeň MěÚ Hodonín 
MěÚ Jablonec nad 

Nisou MG Karviná MěÚ Prostějov 

x MěÚ Hranice MěÚ Jablunkov ÚMČ Praha 13 MěÚ Šternberk 

x MěÚ Jablunkov MěÚ Kyjov x MěÚ Tábor 

x MěÚ Orlová MěÚ Pelhřimov x ÚMČ Praha 13 

x MěÚ Prostějov ÚMČ Praha 13 x x 

x MG Chomutov x x x 

x ÚMČ Praha 13 x x x 

Pramen: Webový portál MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-
verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. Vlastní zpracování. 
 
Poznámka: MěÚ – městský úřad, MG – magistrát, KÚ – krajský úřad, ÚMČ – úřad městské části, KK - 
Karlovarský kraj, OL – Olomoucký kraj, MSK – Moravskoslezský kraj, JMK – Jihomoravský kraj, KHK – 
Královéhradecký kraj. 
 

Tradiční součástí cen MV ČR je cena za inovaci, jejímž posláním je ocenění nových, 

netradičních nápadů a řešení přispívajících ke zlepšování organizace či ke zvyšování kvality, 

výkonnosti poskytovaných veřejných služeb a sloužících jako příklady dobré praxe. 

Organizace může podat více přihlášek do soutěže o získání ceny za inovaci a v příslušném 

roce získat více cen za inovaci ve veřejné správě.  

 

V oblasti inovací patří k nejaktivnější skupině institucí veřejné správy městské úřady (50 % 

všech cen za inovaci) dalších 20 % cen za inovaci získaly instituce z oblasti orgánů místní 

samosprávy – magistráty a úřady městských části hl. města Praha, 18% podíl na udělených 

oceněních za inovaci dosáhly krajské úřady a zbývajících 12 % ústřední a ostatní instituce 

výše nespecifikované, blíže viz Tab. 5.5.  

 

 
                                                 
116 V roce 2005 byl současný Magistrát Chomutov městským úřadem, podobně jako Magistrát Děčín. 
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Tab. 5.5 Ceny za inovaci uděleny v letech 2005 – 2009. 

Ceny za inovaci 
 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 

Krajské úřady 1 3 1 3 1 8 
Městské úřady  6 5 1 6 4 22 
Magistráty 2 2 1 0 0 5 
Úřady měst. č. hl. m. Praha 1 0 0 2 1 4 
Ústřední orgány státní správy  0 0 1 1 0 2 
Ostatní instituce 0 2 1 0 0 3 
Celkem 10 12 5 11 6 44 

Pramen: Webový portál MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-
verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. Vlastní zpracování. 
 
Poznámka: Úřad měst. č. hl. m. Prahy – úřad městské části hlavního města Prahy; Ostatní instituce - v roce 
2006 Policie České republiky Hustopeče, Národní síť zdravých měst; v roce 2007 – obecní úřad obce Koleč. 
 

Z územního pohledu projevují největší zájem o ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci 

zejména municipality krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Jihočeského a Ústeckého. 

Nejmenší počet účastníků byl zatím zaznamenán z Karlovarského, Libereckého kraje a kraje 

Vysočiny.117 

 

5.3.2 Národní cena kvality 

 

Nejvyšší cena za kvalitu ve veřejné správě, tzv. zlatý stupeň, se uděluje v rámci Národní 

ceny kvality ČR od roku 2006 (model excelence EFQM) a za model CAF 2006 od roku 2008. 

Oceněné organizace získají titul „Oceněný finalista“ a nejlepší z nich titul „Vítěz ceny“. 

Podmínky pro získání Národní ceny za kvalitu jsou dány Statutem programu EXCELENCE 

pro veřejný sektor (model excelence EFQM) a Statutem programu Ceny modelu CAF (verze 

CAF 2006). Přehled oceněných v rámci Národní ceny za kvalitu z řad institucí veřejného 

sektoru přibližuje Tab. 5.6. 

 

Národní cena kvality České republiky je udílena organizacím na základě vládou přijatého 

Programu Národní ceny ČR za jakost v roce 2001118. S přijetím nové strategie Národní 

politiky kvality na období let 2008 – 2013 byla cena přejmenována na Národní cenu kvality 

ČR. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a kvality všech 

                                                 
117 K porovnání: Analýza dosavadních ročníků soutěže z hlediska územně-správního členění České republiky, 
dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/ceny-ministerstva-vnitra-za-kvalitu-a-inovaci-ve-verejne-sprave-
analyza-dosavadnich-rocniku-souteze-z-hlediska-uzemne-spravniho-cleneni-ceske-republiky.aspx. 
118 Viz usnesení Vlády ČR ze dne 22. 8. 2001 č. 806. 
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činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků 

zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. 

 

Tab. 5.6. Přehled oceněných finalistů a vítězů cen Národní ceny za kvalitu z oblasti veřejného sektoru v letech 

2006- 2009. 

 Oceněný finalista Vítěz ceny 

2006 x Česká obchodní inspekce (CAF). 

2007 x 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní (Excelence 
EFQM). 

2008 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta hornicko-
geologická (Excelence EFQM); 
Magistrát statutárního města Děčín 
(Model CAF 2006); Městský úřad města 
Jablunkov (Model CAF 2006). 

Úřad městské části Praha 10 (Excelence 
EFQM); Městský úřad města Hranice (Model 
CAF 2006). 

2009 
Magistrát města Děčína (Model CAF 
2006); Krajský úřad kraje Vysočina 
(Model CAF 2006). 

Český statistický úřad (Excelence EFQM); 
Krajský úřad Jihomoravského kraje (Model 
CAF 2006). 

Pramen: Sdružení pro oceňování kvality, www.scj-cr.cz. 

Model Národní ceny kvality ČR vychází z modelu excelence EFQM, který je používán 

v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy. Program Národní ceny kvality ČR 

organizuje Sdružení pro oceňování kvality119, cyklus programu je roční. Od roku 2006 

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

  

                                                 
119 Sdružení pro oceňování kvality je nevládní a nezisková organizace (s původní názvem Sdružení pro Cenu ČR 
za jakost), bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu znění občanského 
zákoníku, viz http://www.scj-cr.cz/p.php?p=o-nas,kdojsme. 
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6 UPLATNĚNÍ MODELU CAF V PRAXI ÚŘADŮ OBCÍ 

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  

 
6.1 Metodika 

 
V podmínkách institucí veřejné správy České republiky je uplatňováno sebehodnocení 

dle modelu CAF největší mírou orgány územní samosprávy, ke kterým patří krajské úřady, 

městské úřady, magistráty, úřady městských částí či obvodů statutárních měst, viz kap. 5.2. 

 

V této části disertační práce je pozornost zaměřena na hodnocení kvantitativních 

a kvalitativních výsledků sebehodnocení dle modelu CAF u vybraných úřadů v letech 2008 

a 2009. Hodnocení vychází z komparativní analýzy, SWOT analýzy a korelační analýzy 

15 sebehodnotících zpráv 12 vybraných úřadů. 

 

Pro potřeby komparativní/korelační analýzy byly vybrány úřady: 

• jejichž výsledky sebehodnocení dle modelu CAF byly podrobeny nezávislému 

přezkumu, který je realizován v případě, že organizace usiluje o získání ocenění 

za kvalitu v rámci ceny Ministerstva vnitra ČR u stříbrného stupně „Organizace dobré 

veřejné služby“ nebo Národní ceny (oceněný finalista, vítěz ceny); 

• které realizovaly sebehodnocení dle poslední verze metodiky modelu CAF120 

(verze CAF 2006, hodnocení s jemným rozlišením); 

• které jsou porovnatelné z hlediska poslání, funkcí a organizace.  

 

Na základě výše uvedených parametrů byly vybrány městské úřady a magistráty obcí 

s rozšířenou působností (dále úřady). 

 

Vybrané úřady měst – Bruntál, Děčín, Hranice, Chrudim, Jablunkov, Karviná, Konice, 

Kopřivnice, Prostějov, Šternberk, Šumperk a Tábor zajišťují přenesenou působnost státní 

správy pro vymezený správní obvod a plnění úkolů v rámci samostatné působnosti daného 

města, (konkrétní kompetence úřadů obcí s rozšířenou působností specifikuje kap. 2.2.3). 

 

                                                 
120 Podmínkou udělení vyjmenovaných ocenění je uplatnění verze modelu CAF 2006, a to od roku 2008. 
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Vybrané úřady realizovaly v letech 2008 a 2009 sebehodnocení dle modelu CAF 2006 

tzv. jemným rozlišením a mají s implementací sebehodnocení dle modelu CAF víceletou 

zkušenost: 

• Děčín, Jablunkov, Karviná a Šternberk od roku 2004; 

• Hranice, Chrudim a Prostějov od roku 2005; 

• Konice, Kopřivnice a Šumperk od roku 2005; 

• Bruntál a Tábor od roku 2007. 

 

Všechny vybrané úřady dosáhly za uvedené roky ocenění buď v rámci ceny Ministerstva 

vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě (nejvyšší - stříbrný stupeň „Organizace dobré 

veřejné služby“ – ODVS), nebo Národní ceny za kvalitu z oblasti veřejného sektoru za model 

CAF (OF NCK – oceněný finalista Národní ceny kvality, VC NCK – vítěz národní ceny 

kvality). 

 

Z externího pohledu deklarují získaná ocenění především fakt, že úřady provedly 

sebehodnocení v parametrech modelu CAF a bodové hodnocení odpovídá předloženým 

důkazům. Z interního hlediska osvědčují získaná ocenění objektivní přístup hodnotitelského 

týmu k vlastnímu sebehodnocení a zvyšující naléhavost i oprávněnost řešení vytipovaných 

příležitostí k zlepšování úřadu. 

 

Diference vybraných úřadů (12 úřadů) co do velikosti úřadu (počet zaměstnanců), velikosti 

správního centra (počet obyvatel sídelního města), velikosti správního obvodu (obce 

s rozšířenou působností), ale také délky uplatňování modelu CAF v praxi jednotlivých úřadů, 

dosažených ocenění a zavádění jiných metod zvyšujících kvalitu veřejné správy, uvádí příloha 

č. 6.  

 

Velikostní disparity vybraných úřadů zobrazuje Obr. 6.1, kde jsou úřady seřazeny vzestupně 

podle počtu zaměstnanců, nejmenším úřadem co do počtu zaměstnanců je úřad Konice 

(61 zaměstnanců) a největší úřadem je Karviná (335 zaměstnanců). Zmiňovaný Obr. 6.1 

především přibližuje srovnání úřadů podle počtu obyvatel správního centra (SC) na jednoho 

zaměstnance úřadu a počtu obyvatel správního obvodu (SO) na jednoho zaměstnance. 

Nejvyšší počet obyvatel správního centra na jednoho zaměstnance připadá úřadům měst 

Děčín, Karviná a Prostějov, naproti tomu v případě správního obvodu mají nejvíce obyvatel 
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Obr. 6.1. Počty obyvatel správního obvodu a správního centra na 1

s rozšířenou působností 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných ú
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121 Teoretický popis struktury modelu CAF a procesu implementace sebehodnocení v
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Výstupy sebehodnocení dle modelu CAF121 je možné posuzovat jak z pohledu dosažených 
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kritéria a oblasti (předpoklady, výsledky) je možné převést do slovního vyjádření dosažené 

úrovně „kvality“. 

 

Tab. 6.1. Bodové a slovní hodnocení dosažených výsledků dle modelu CAF 2006 

Bodová úroveň Předpoklady (kritéria 1 – 5) Výsledky (kritéria 6 – 9) 

0 - 10 
V této oblasti nejsme aktivní. Nemáme 

žádné informace nebo máme pouze dílčí 
informace bez širšího kontextu. 

Výsledky se neměří a/nebo nejsou k 
dispozici žádné informace. 

11 - 30 Činnosti jsou plánovány. 
Výsledky se měří a ukazují negativní 

trendy a/nebo výsledky nesplňují 
stanovené 

31 - 50 
Plánované činnosti jsou zaváděny a 

realizovány. 

Výsledky vykazují nevýrazné trendy 
nebo mírný pokrok a/nebo jsou splněny 

některé stanovené 

51 - 70 

Prověřujeme/přezkoumáváme správnost 
činností a způsobu provádění (tj. zda 

děláme správné věci správným 
způsobem). 

Výsledky vykazují rostoucí trendy 
a/nebo je splněna většina stanovených 

71 – 90 
Na základě prověření/přezkoumání 
v případě potřeby přizpůsobujeme 

(korigujeme) naše činnosti. 

Výsledky ukazují na značný pokrok 
a/nebo jsou splněny všechny stanovené 

91 -100 

Vše, co děláme, tak plánujeme, 
provádíme, přezkoumáváme, průběžně 
přizpůsobujeme a učíme se od druhých. 

Jsme v cyklu neustálého zlepšování. 

Byly dosaženy vynikající a trvale 
udržitelné výsledky. Všechny 

stanovené cíle jsou splněny. Porovnání 
všech klíčových výsledků se 

srovnatelnými organizacemi je 
pozitivní. 

Pramen: Model CAF 2006. Vlastní zpracování. 

 

 

6.2 Kvantitativní výsledky sebehodnocení dle modelu CAF vybraných 

úřadů v letech 2008 a 2009 

 

Hodnocení bodových výsledků předkládá kvantitativní pohled na výsledky sebehodnocení 

dle modelu CAF. Hodnota bodů konkrétního kritéria je určena aritmetickým průměrem 

dosažených bodů jednotlivých příslušných subkritérií (např. kritérium 1 obsahuje čtyři 

subkritéria – 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4). Celková hodnota bodů za sebehodnocení je dána 

aritmetickým průměrem bodů za všech devět kritérií. Analogicky jsou určeny hodnoty 

předpokladových kritérií (kritérium 1- 5) výsledkových kritérií (kritérium 6 – 9). 

 

Co se týče dosažených výsledků vycházejících ze sebehodnocení dle modelu CAF, výše 

uvedené předesílá, že mezi vybranými úřady existují rozdíly, které také odráží stupeň ocenění, 
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jenž úřady získaly za roky 2008 a 2009. Na druhou stranu je nutno znovu připomenout 

kvalitativní stránku sebehodnocení (individuální strategie, cíle, nástroje a přístupy 

k zvyšování a řízení kvality), jenž stojí za zmíněným bodovým hodnocením a významným 

způsobem odlišují úroveň kvality a výkonnosti jednotlivých úřadů. 

 

 
6.2.1 Komparace bodových výsledků sebehodnocení vybraných úřadů za rok 2008 

 
Pro rok 2008 byly vybrány úřady měst, které představují dvě skupiny (kategorie), 

viz Tab. 6.2. První z nich je tvořena úřady Děčína, Hranic a Jablunkova, které získaly za rok 

2008 ocenění v rámci Národní ceny za kvalitu, a úřad Hranic se stal vítězem Národní ceny 

za kvalitu. Druhou skupinu představují úřady, které za rok 2008 získaly ocenění Ministerstva 

vnitra ČR za kvalitu, tzv. stříbrnou (nejvyšší) cenu pod názvem „Organizace dobré veřejné 

služby“. 

 

Tab. 6.2. Bodové výsledky vybraných úřadů sebehodnocení dle modelu CAF v roce 2008 

Úřad/ 
kritérium 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Průměr 
celkem 

Děčín OF NCK 81 92 83 82 83 56 63 70 50 73 
Hranice VC NCK 83 80 85 76 80 69 79 65 72 77 
Jablunkov OF NCK 74 66 63 59 51 58 63 73 60 63 
Karviná ODVS 45 45 47 51 49 53 52 45 51 49 
Konice ODVS 50 49 48 53 45 28 38 24 43 42 
Kopřivnice ODVS 61 75 65 72 54 56 61 52 50 61 
Šumperk ODVS 58 72 63 65 70 32 53 39 68 58 
Maximum 83 92 85 82 83 69 79 73 72 77 
Minimum 45 45 47 51 45 28 38 24 43 42 
Rozdíl max. min. 38 47 38 31 38 41 41 49 29 35 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za rok 2008. Vlastní zpracování. 
 
Poznámka: OF NCK – oceněný finalista Národní ceny kvality, VC NCK – vítěz ceny Národní ceny kvality, ODVS 
– organizace dobré veřejné služby (stříbrná cena rezortní ceny MV ČR za kvalitu). 
 

Z Tab. 6.2 a následně Obr. 6.2 je patrné, že pět ze sedmi úřadů vykazuje vyšší bodové 

hodnocení v oblasti předpokladů, nežli v oblasti výsledků. Výjimku představují úřady 

Jablunkov a Karviná, kde dosažené bodové hodnocení je jak u předpokladů, tak výsledků 

na srovnatelné úrovni. 

  



 

Obr. 6.2. Porovnání průměrných bodových výsledk

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných ú
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Tab. 6.3. Bodové výsledky sebehodno

Úřad/ 
kritérium 

1 2 

Bruntál ODVS 62 63
Děčín OF NCK 88 91
Chrudim ODVS 60 71
Konice ODVS 58 54
Kopřivnice ODVS 63 79
Prostějov ODVS 67 64
Šternberk ODVS 64 61
Tábor ODVS 48 60
Maximum 88 91
Minimum 48 54
Rozdíl max. a min. 40 37

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných ú
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Obr. 6.4. Porovnání průměrných bodových výsledk

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných ú
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. Bodové výsledky sebehodnocení dle modelu CAF v roce 2009 

 3 4 5 6 7 8 

63 56 63 63 56 52 57 
91 90 90 91 65 60 73 
71 64 69 75 66 46 50 
54 55 58 53 37 49 34 
79 68 79 56 53 64 58 
64 72 67 50 53 57 28 
61 70 68 52 38 48 60 
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91 90 90 91 66 60 73 
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37 45 32 48 43 12 39 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za rok 2009. Vlastní zpracování. 
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Obr. 6.5. Porovnání bodových výsledk
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v mezích otázek jednotlivých kritérií modelu CAF, viz přílohu č. 7. Vyústění komparativní 

analýzy představuje SWOT analýza jak za oblast předpokladů, tak za oblast výsledků 

sebehodnocení dle modelu CAF vybraných úřadu za roky 2008 a 2009. 

 

Sebehodnocení dle modelu CAF mohou úřady pojmout v zásadě podle dvou přístupů123. První 

přístup, v odborné literatuře prezentovaný jako metoda „Speyer“124, staví na hodnocení 

jednotlivých 260 příkladů, které jsou obsaženy v rámci 28 subkritérií, a tedy devíti kritérií 

modelu CAF. Druhý postup doporučovaný ze strany pracovníků Evropského institutu 

pro veřejnou správu (EIPA) je založen na posuzování slabých a silných stánek jednotlivých 

subkritérií, nezabývá se detailně jednotlivými příklady, bývá označován jako „EIPA“. 

Vybrané úřady uplatnily při realizaci sebehodnocení v letech 2008 a 2009 oba vyjmenované 

přístupy, metodu „Speyer“ (a to v případech úřadů Děčína, Hranic, Chrudimi, Šternberka, 

Jablunkova, Bruntálu), metodu „EIPA“ (úřady Karviné, Kopřivnice, Konice), v případě úřadů 

Tábor, Prostějov a Šumperk byla použita vlastní kombinovaná verze vycházející z obou 

uvedených postupů. 

 

Rozdílné přístupy k sebehodnocení dle modelu CAF, které úřady při sebehodnocení 

použily, měly za následek různou interpretaci hodnocených důkazů, obsahovou 

podrobnost a srozumitelnost zpráv. Komparativní analýza sebehodnotících zpráv vychází tedy 

z výše uvedené disproporce a je soustředěna na porovnání požadovaných důkazů 

(dle metodiky modelu CAF 2006) a skutečně předložených důkazů vybranými úřady.  

 

SWOT analýza obsažená níže v Tab. 6.4 vychází stejně jako u Tab. 6.5 z rozboru, který 

je obsahem přílohy č. 10. Do SWOT analýzy nebyly zařazeny vybrané důkazy úřadů Hranic 

(týkající se norem ISO 9001) a Děčína (týkající se metody Balanced Scorecard). Důvodem 

selekce je, že tyto důkazy představují pro ostatní úřady příležitost pro zlepšení. 

 

6.3.1 SWOT analýza předpokladů  

 

Předpoklady určují, jak organizace funguje a jak přistupuje ke svým cílům a úkolům, aby 

dosáhla požadovaných výsledků. 

                                                 
123 K porovnání: Společný hodnotící rámec – CAF 2006, (2007, s. 95 – 97). 
124 Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer – Vysoká škola správních věd ve Speyeru 
spolupracovala s EIPA na přizpůsobení modelu excellence EFQM pro potřeby veřejné správy. 
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Předpoklady detekují stav hlavních charakteristik organizace v mezích kritérií 1 až 5: 

• kritérium 1 - Vedení (4 subkritéria); 

• kritérium 2 - Strategie a plánování (4 subkritéria); 

• kritérium 3 - Zaměstnanci (3 subkritéria); 

• kritérium 4 - Partnerství a zdroje (6 subkritéria); 

• kritérium 5 - Procesy (3 subkritéria). 

 
Tab. 6.4. SWOT analýza předpokladových kritérii modelu CAF vybraných úřadů 

 
Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby 

Kritérium 1 

• strategický plán 
města;  

• etický kodex 
zaměstnanců úřadu;  

• APZ;  
• členství v BI 2005;  
• pravidelné 

monitorování 
spokojenosti 
zaměstnanců;  

• partnerské smlouvy 
s jinými městy;  

• komunitní plán 

• strategický plán 
rozvoje úřadu;  

• BSC;  
• etický kodex 

zastupitelů;  
• charta občana 

• absence komplexní 
strategické 
dokumentace úřadu;  

• propojení vize se 
strategickými cíly 
úřadu 

• změna preferencí 
politického vedení;  

• selhání komunikace 
úřadu se 
zainteresovanými 
stranami;  

• výskyt korupce 

Kritérium 2 

• šetření spokojenosti 
občanů/zákazníků;  

• vnitřní řídící akty 
úřadu;  

• strategický plán 
města;  

• komunitní plán;  
• rozpočtový výhled; 

• BSC;  
• komplexní databáze 

zainteresovaných 
stran;  

• strategický plán 
rozvoje úřadu;  

• výroční zprávy o 
činnosti úřadu;  

• komunikační a 
marketingová 
strategie úřadu 

• absence komplexní 
strategické 
dokumentace úřadu;  

• jednostranná 
orientace na 
organizační řád 
(nemá funkci plánu) 
a strategický plán 
města 

• selhání komunikace 
úřadu se 
zainteresovanými 
stranami;  

• chybně sestavený 
rozpočet;  

• netransparentní 
čerpání rozpočtu 
(velké množství 
rozpočtových 
opatření) 

Kritérium 3 

• organizační a 
pracovní řád;  

• plány vzdělávání 
úředníků;  

• pravidla adaptačního 
procesu nového 
zaměstnance;  

• pravidla hodnocení 
zaměstnanců;  

• intranet;  
• aktivní kolektivní 

vyjednávání, sociální 
fond 

• politika a strategie 
řízení lidských 
zdrojů;  

• ukazatele 
výkonnosti;  

• rotace zaměstnanců u 
samosprávných 
činností;  

• flexibilní motivační 
pravidla odměňování 
zaměstnanců;  

• legislativní změny 
(způsob odměňování 
zaměstnanců);  

• investice do lidí 
(metoda);  

• protikorupční e-
mailová schránka 

• vzdělávání ostatních 
zaměstnanců úřadů 
(ne-úředníků; 
volených 
zastupitelů);  

• rigidní platové 
podmínky  

• legislativní změny;  
• nízká motivace a 

výkonnost 
zaměstnanců, 
fluktuace; 

•  ztráta dobrého jména 
úřadu; 

•  korupce 

Kritérium 4 

• partnerské smlouvy 
s jinými městy;  

• členství Národní síti 
zdravých měst;  

• členství v BI 2005;  

• společenská 
odpovědnost 
organizací (model);  

• controlling (metoda);  
• procesní a 

• koordinace zdrojů 
s procesy a výsledky 
úřadu;  

• absence 
definovaných 

• selhání komunikace 
úřadu se 
zainteresovanými 
stranami;  

• změna preferencí 
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• orgány místní 
samosprávy;  

• dotazníková šetření,  
• ankety;  
• veřejné projednávání;  
• vnitřní řídící akty 

úřadu;  
• rozpočtový výhled, 

dataplán; 
•  interní audit;  
• webové stránky 

výkonnostní audity;  
• BSC;  
• manažerské 

účetnictví;  
• racionalizace 

provozních agend a 
zázemí;  

• energetický audit;  
• metoda CBA 

ukazatelů 
výkonnosti;  

• rozptýlení úřadoven 
na území města – 
zhoršená orientace a 
dostupnost 
zainteresovaných 
stran 

politického vedení;  
• nedostatek 

finančních zdrojů, 
rostoucí zadlužení 
města; 

• změna legislativy;  
• netransparentní 

nakládání 
s veřejnými zdroji 

Kritérium 5 

• mapy procesů;  
• organizační řád a 

ostatní vnitřní řídící 
akty úřadu;  

• členství v BI 2005;  
• Strategický plán 

města;  
• dotazníková šetření, 

ankety;  
• veřejné projednávání;  
• dosažená ocenění 

za kvalitu/inovaci 

• ISO 9001;  
• procesní audity;  
• specializované 

ankety úřadu 
zaměřené 
na zákazníka;  

• rozšíření e-
komunikace;  

• standardizace služeb 
(činností);  

• SIX SIGMA;  
• controlling 

• procesní řízení;  
• propojení zdrojů 

s procesy;  
• výkonnostní 

ukazatele 

• změna legislativy;  
• nepřehledná 

a rostoucí 
administrativa;  

• snižování 
produktivity práce 
zaměstnanců 
a výkonnosti úřadu,  

• nespokojenost 
zainteresovaných 
stran 

Pramen: Vlastní zpracování na základě provedené komparativní analýza důkazy – sebehodnotících zpráv 
vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. 
 

6.3.2 SWOT analýza výsledků 

 
Kritéria výsledků (kritéria 6 - 9) hodnotí výsledky provedeného měření a jeho trendů 

v oblastech zaměřených na: 

• kritérium 6 – Výsledky orientované na občana/zákazníka (2 subkritéria);  

• kritérium 7 – Zaměstnanci – výsledky (2 subkritéria);  

• kritérium 8 – Společnost – výsledky (2 subkritéria); 

• kritérium 9 - Klíčové výkonnostní výsledky organizace (2 subkritéria). 

 
Tab. 6.5. SWOT analýza výsledkových kritérií modelu CAF vybraných úřadů 

 
Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby 

Kritérium 6 

• výsledky 
dotazníkových 
průzkumů 
spokojenosti 
občanů/zákazníků;  

• vyhodnocení 
podaných stížností 
a peticí;  

• BSC;  
• specializované 

ankety úřadu 
zaměřené na 
zákazníka (na 
jednotlivých 
odborech);  

• rozšíření e-
komunikace a 
diskusí úředníků s 
občany;  

• dny otevřených 
dveří;  

• transparentní zpětná 
vazba pro 
občany/zákazníky;  

• provázanost 
výsledků s cíly a 
jejich vyhodnocení;  

• specializované 
šetření spokojenosti 
zákazníků/občanů 
zaměřené na 
konkrétní 
činnost/oblast/prod
ukt úřadu  

• snížení 
spokojenosti 
občanů/zákazníků 
se službami úřadu;  

• zvýšení počtu 
podaných stížností, 
odvolání a petic;  

• nespokojenost 
politického vedení 
města s prací úřadu 
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• důkazy o realizaci 
přání zákazníků 

Kritérium 7 

• průzkumy 
spokojenosti 
zaměstnanců;  

• hodnocení 
zaměstnanců;  

• personální a 
mzdové statistiky;  

• výsledky z BI 2005 

• BSC;  
• strategie 

úřadu/personální 
politika;  

• provázanost 
výsledků s cíly a 
jejich vyhodnocení;  

• snížení 
spokojenosti 
zaměstnanců;  

• snížení výkonnosti 
zaměstnanců/úřadu; 

• ztráta dobrého 
jména úřadu;  

• fluktuace 

Kritérium 8 

• členství v NSZM;  
• monitoring tisku;  
• grantové programy;  
• strategický plán 

města;  
• etický kodex 

zaměstnance (počet 
stížnosti na jednání 
úředníka);  

• energetická 
koncepce úřadu;  

• programy prevence 
kriminality 

• EMAS;  
• Společenská 

odpovědnost 
organizací;  

• zelený úřad 

• provázanost 
výsledků s cíly a 
jejich vyhodnocení 

• snížení kvality 
životního, 
sociálního a 
komunitního 
prostředí města;  

• nízká angažovanost 
politické vedení;  

• snížení 
spokojenosti 
občanů 

Kritérium 9 

• akční plány 
zlepšování;  

• získaná ocenění za 
kvalitu ve veřejné 
správě;  

• výsledky kontrol a 
auditů;  

• výsledky 
rozpočtových 
rozborů a plnění 
rozpočtu;  

• evidence a 
vyhodnocení 
provozních výdajů 

• BSC;  
• strategie úřadu;  
• výroční hodnocení 

a zprávy o činnosti 
úřadu 

• provázanost 
výsledků s cíly a 
jejich vyhodnocení 

• snížení výkonnosti 
a kvality činnosti 
úřadu; 

• nespokojenost 
zainteresovaných 
stran 

Pramen: Vlastní zpracování na základě provedené komparativní analýza důkazy – sebehodnotících zpráv 
vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. 
 
 

6.4 Celkové vyhodnocení uplatnění modelu CAF v podmínkách úřadů 

vybraných obcí rozšířenou působností v letech 2008 a 2009 

 
 
Proces a jednotlivé úrovně neustálého zlepšování a pokroku organizace je v systému 

bodového sebehodnocení dle modelu CAF vyjádřen samostatně za předpokladová kritéria 

a výsledková kritéria, přičemž je nutno podotknout, že mezi předpokladovými 

a výsledkovými kritérií existuje úzká vazba.  

 

Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů měst za roky 2008 a 2009 byly podrobeny 

komparativní analýze (viz kap. 6.1 a kap. 6.2) bodových výsledků a předložených důkazů 

a stěžejní poznatky jsou sumarizovány níže. 
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Důkazy, které jsou v rámci sebehodnocení předkládány, by měly splňovat obsahová 

a formální kritéria tak, aby bylo možné ze strany úřadu doložit, zda dané cíle, úkoly, 

záměry, činnosti, procesy, postupy atd., plánuje, realizuje, přezkoumává a zlepšuje (cyklus 

PDCA). Z formálního pohledu je důležité, aby předložené důkazy splňovaly požadavky typu 

rozsahu závaznosti (pro celý úřad, odbor, oddělení či jednotlivého zaměstnance), časového 

vymezení či platnosti dokumentu (např. datum schválení, vyhotovení, uveřejnění, 

vyhodnocení atd.), odpovědnosti (konkretizovaných osob, týmů, odborů apod.) za dodržování 

či naplnění (např. cílů a úkolů) apod. Uvedené parametry důkazů nebylo možné prověřit 

a porovnat125 v rámci komparativní analýzy, jelikož důkazy jsou v sebehodnotících zprávách 

úřady pouze vyjmenovány, popřípadě stručně charakterizovány. 

 

Metodika modelu CAF nedeterminuje konkrétní typ důkazů126, jaký by měl úřad předložit, ale 

z charakteristik kritérií a subkritérií lze vyvodit, jaké parametry by měl důkaz splňovat. Také 

je nutno říci, že úřady v sebehodnotících zprávách vyjmenovávají celou řadu důkazů, které 

mají spíše podpůrný (doplňující) charakter, dokládajících, že dané činnosti realizují, plánují 

či kontrolují (např. zápisy z porad, dotazníky, prezentace, internetové stránky, periodika, 

statistiky, prohlášení, mzdová a personální agenda, interní a externí podněty apod.).  

 

6.4.1 Vyhodnocení oblasti předpokladů 

 

Hodnoty bodů (viz Tab. 6.1 a Tab. 6.2) za předpokladové kritéria ukazují, že nejvýše jsou 

úřady hodnocena kritéria 2 „Strategie a plánování“, 4 „Partnerství a zdroje“ 

a 3 „Zaměstnanci“. Naopak nejnižší hodnoty bodů vykazují kritérium 1 „Vedení“ a kritérium 

5 „Procesy“. Z uvedených tabulek je u předpokladových kritérií patrný bodový propad 

mezi vybranými úřady, jenž se pohybuje v případě roku 2008 v relaci 31 – 47 bodů a v roce 

2009 v relaci 32 - 48 bodů a je vyjádřen rozdílem maximálních a minimálních bodových zisků 

v kritériích 1 - 5.  

 

V oblasti předpokladů lze dosažené výsledky (z pohledu bodového ohodnocení 

předložených důkazů) kategorizovat s využitím Demingova cyklu neustálého zlepšování 

                                                 
125 Prověření a porovnání se skutečností předložených důkazů je úkolem externích hodnotitelů. 
126 V tomto směru mohou úřady využít Aplikační příručku modelu CAF pro samosprávné úřady, viz seznam 
použité literatury. 
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část cyklu „PDCA“ je „ACT“ a vyjadřuje, že výsledky provedené kontroly dokladují, 

že realizované činnosti jsou zaměřené na nápravu a zlepšování. Na tuto úroveň dosáhly pouze 

dva vybrané úřady, a to Hranice za rok 2008 a Děčín za roky 2008 a 2009. 

 

Výsledky SWOT analýzy v oblasti kritérií předpokladů naznačují, že k silným stránkám 

patří zejména aktivity na poli organizace práce úřadu (propracovaný a pravidelně 

aktualizovaný organizační řád úřadu), partnerství se zainteresovanými stranami včetně 

projektu BI 2005, rozpočetnictví a interního auditu. K silným důkazům patří také to, že úřady 

vytvářejí předpoklady pro pravidelné šetření spokojenosti občanů/klientů a vlastních 

zaměstnanců. Samotné úřady v otázkách plánování (v rámci  kritérií 1, 2 a 5) kladou velký 

důraz na existenci strategického plánu rozvoje vlastního města. V tomto ohledu je nutné 

doplnit, že strategický plán rozvoje města však neobsahuje127 (mimo město Děčín, viz BSC) 

cíle a vize strategické rozvoje daného úřadu, jenž je předmětem sebehodnocení dle modelu 

CAF. K uvedenému faktu se váže zásadní příležitost úřadů pro zlepšení vytipovaná SWOT 

analýzou – zpracování strategického plánu rozvoje úřadu, který bude řešit zlepšování a cíle 

samotného úřadu v návaznosti na vlastní vizi a strategický plán města. Pro realizaci strategie 

do praxe včetně nastavení měřitelných ukazatelů výkonnosti je možné využít možnosti 

metody BSC.  

 

K dalším příležitostem reagujícím na slabé stránky úřadů v oblasti procesního řízení patří 

zavedení integrovaného systému procesního řízení dle normy ISO 9001 a následně ISO 9004. 

Mezi zásadní hrozby vyplývající ze SWOT analýzy patří selhání komunikace mezi úřadem 

a politickým vedením daného města či ostatními zainteresovanými stranami zapříčiněné 

změnou preferencí politiků, ekonomickými vlivy (např. ekonomická krize, rostoucí 

zadluženost města, růst stížností občanů apod.), personálními změnami ve vedení úřadu nebo 

legislativními změnami apod. 

 

 

                                                 
127 Ověřeno u všech úřadů prostřednictvím webových stránek konkrétních měst. K porovnání: Webové stránky 
města Konice: http://www.konice.cz/files/odbor_vystavby/Konice_Strategie_HOT_format_PDF.pdf;  
města Kopřivnice: http://dataplan.info/cz/koprivnice/rozvojove-zamery/strategie/strategicky-plan-rozvoje-mesta-
koprivnice-na-obdobi-2007-2022-strategicky-rozpocet-2008;  
města Karviná: http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/zakladni_dokumenty/ 
rozvoj_mesta/SPER%20-%20verze%20srpen%202009.pdf;  
města Bruntál: http://www.mubruntal.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1316&id=465454&query=Strategick 
%C3%BD+pl%C3%A1n+rozvoje+m%C4%9Bsta&p1=39845. 
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SWOT analýza v oblasti kritérií výsledků odhaluje silné stránky úřadů v podobě 

dosažených trendů vycházejících z realizovaných průzkumů šetření spokojenosti 

občanů/zákazníků, zaměstnanců či růstu počtu veřejných projednávání a diskusí 

se zainteresovanými stranami úřadu. K silným stránkám patří také výsledky, které úřady 

dosahují v mezích provedených interních a externích kontrol a auditů, benchmarkingového 

srovnání (BI 2005), účastí v projektech (NSZM) a získaných ocenění za kvalitu. Příležitosti 

vyplývající ze SWOT analýzy navazují stejně jako u předpokladů na odhalené slabé stránky. 

Zásadní příležitostí pro úřady se jeví sledování a vyhodnocování kvantitativních 

a kvalitativních ukazatelů, které hovoří o míře dosažených dlouhodobých a krátkodobých cílů 

úřadu. 

 

Hrozby detekované SWOT analýzou souvisí s udržitelností výkonnosti a kvality úřadu 

do budoucna. Mezi nejvýraznější hrozby patří snížení spokojenosti občanů/zákazníků, 

zaměstnanců, zainteresovaných stran, fluktuace zaměstnanců (odborníků), růst oprávněných 

stížností na práci úředníků a úřadu jako celku či výskyt korupce. Následkem existence a růstu 

uvedených hrozeb může dojít k zhoršení kvality životního, sociálního a komunitního klimatu 

dané obce. 

 

6.4.3 Komplexní vyhodnocení bodových výsledků za roky 2008 a 2009 

 

V této části vyhodnocení je pozornost soustředěna na výsledky za všechna kritéria a oba 

sledované roky 2008 a 2009 kumulativně. S tím, že důraz je kladen na vyváženost 

bodového hodnocení a význam vazeb a spojitostí mezi jednotlivými kritérii modelu CAF.  

 

6.4.3.1 Vyváženost bodových výsledků 

 

Sebehodnocení dle modelu CAF startuje a sleduje proces trvalého zlepšování organizace 

vycházející z  filozofie TQM. Holistický princip skladby a propojení jednotlivých kritérií 

modelu CAF předpokládá vyvážené a koordinované výsledky, které směřují k udržitelné 

kvalitě a excelenci organizace.  

 

Vyváženost dosažených bodových výsledků za jednotlivá kritéria lze jednoduše ověřit 

a prezentovat pomocí výpočtu jak průměrné absolutní odchylky od jejich střední hodnoty 

(medián), tak na základě výpočtu rozdílu mezi maximální a minimální hodnotou dosaženou 
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v rámci devíti kritérií daného sebehodnocení. Z výsledků, které prezentuje Tab. 6.6, a bodové 

škály hodnotících panelů (viz Tab. 6.1) lze konstruovat čtyři úrovně „vyváženosti“ 

bodových výsledků: 

• Úroveň I – vyvážené (rozdíl ve v rozmezí 1 až 10 bodů). 

• Úroveň II – mírně nevyvážené (rozdíl v rozmezí 11 až 30 bodů). 

• Úroveň III – nevyvážené (rozdíl v rozmezí 31 až 50 bodů). 

• Úroveň IV – výrazně nevyvážené (rozdíl v rozmezí 51 a výše bodů). 

 

Tab. 6.6. Porovnání bodových výsledků vybraných úřadů za všechna kritéria a roky 2008 a 2009. 

Sebehodnocení/ 
kritérium 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rozdíl 
max. 
min. 

Medián 
Průměrná 
odchylka 

Děčín 2008 81 92 83 82 83 56 63 70 50 42 81 12,07 
Děčín 2009 88 91 90 90 91 65 60 73 63 28 88 12,22 
Hranice 2008 83 80 85 76 80 69 79 65 72 20 78,9 5,36 
Kopřivnice 2009 63 79 68 79 56 53 64 58 53 26 63,2 7,95 
Jablunkov 2008 74 66 63 59 51 58 63 73 60 23 63 5,33 
Chrudim 2009 60 71 64 69 75 66 46 50 60 29 64 7,41 
Kopřivnice 2008 61 75 65 72 54 56 61 52 50 25 61 6,81 
Bruntál 2009 62 63 56 63 63 56 52 57 61 11 61 3,53 
Šumperk 2008 58 72 63 65 70 32 53 39 68 40 63,3 11,00 
Šternberk 2009 64 61 70 68 52 38 48 60 45 32 60 9,51 
Prostějov 2009 67 64 72 67 50 53 57 28 38 44 57 11,43 
Tábor 2009 48 60 55 76 43 23 53 55 37 53 53 10,89 
Konice 2009 58 54 55 58 53 37 49 34 45 24 53,1 6,98 
Karviná 2008 45 45 47 51 49 53 52 45 51 8 49,2 3,05 
Konice 2008 50 49 48 53 45 28 38 24 43 29 45 8,00 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů z let 2008 a 2009. Vlastní výpočty. 
 
První úroveň „vyvážených výsledků“ byla dosažena pouze úřadem Karviné v roce 2008 

(8). Na hranici vyvážených a mírně nevyvážených jsou bodové výsledky dosažené úřadem 

Bruntálu v roce 2009 (11). Druhá úroveň „mírně nevyvážených výsledků“ byla dosažena 

úřadem Hranic v roce 2008 (20), Jablunkova v roce 2008 (23), Konice v roce 2009 (24), 

Kopřivnice v letech 2008 a 2009 (25, 26), Děčína v roce 2009 (28), Konice v roce 2008 

(29) a Chrudimi v roce 2009 (29). Třetí úroveň již ukazuje na „nevyvážené výsledky“, 

ty byly dosaženy úřady Šternberka v roce 2009 (32). Šumperku v roce 2008 (40), Děčína 

v roce 2008 (42) a Prostějova v roce 2009 (44). Poslední úrovně „výrazně nevyvážených 

výsledků“ dosáhl Tábor v roce 2009 (53). Výše uvedené také potvrzují výpočty průměrné 

odchylky, viz poslední sloupec Tab. 6.6. 
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6.4.3.2 Korelační analýza bodových výsledků 

 

Úkolem korelační analýzy je ověřit, zda v případě dosažených bodových výsledků 

vybraných úřadů v letech 2008 a 2009 existuje mezi jednotlivými kritérii (1 – 9) přímá 

(kladná) lineární závislost. Předpoklad ověřované závislosti vychází z konstatace metodiky 

CAF, (Společný hodnotící rámec – CAF 2006; s. 10 - 11): 

• „Pro excelentní organizace je charakteristické pevné propojení kritéria 1 s kritérii 2, 

3, 4 a kritéria 3 s kritérii 4, 5.“ A v tomto případě se očekává, že korelační analýza 

ukáže na velmi významnou lineární závislost. 

• „Holistické pojetí modelu CAF předpokládá příčinnou vazbu (kauzální vztah) 

mezi předpokladovými a výsledkovými kritérii“, a proto je korelační analýzou 

ověřována významná lineární závislost. 

 

Výsledky výpočtu korelačního koeficientu r (viz Tab. 6.7), čili intervalového vyjádření 

těsnosti a intenzity lineární závislosti dvou číselných proměnných x a y. 

 

Korelační koeficient128 (6.1) může nabývat hodnot z intervalu , kdy znaménko 

hodnoty korelačního koeficientu určuje směr závislosti. V případě přímé závislosti je r > 0, 

v případě nepřímé závislosti je r < 0. Proměnné x a y jsou lineárně nezávislé, jestliže r = 0, pak 

jsou označeny za nekorelované. 

 

 

             (6.1) 

          

 

Pro určení významnosti korelačního koeficientu byl zvolen postup dle Fisherovy Z-

transformace. Testované kritérium, dle vzorce (6.2), má potom normální rozdělení 

a v tabulkách129 lze najít příslušné kvantily pro vyhodnocení významnosti korelačního 

koeficientu. Významnost korelačního koeficientu byla testována na hladině významnosti 0,01; 

a 0,05 (příloha č. 8). 

             (6.2) 

                                                 
128 Pearsonův korelační koeficient. 
129 KARPÍŠEK, Z. Matematika IV. Statistika a pravděpodobnost. (2002). 
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Tab. 6.7. Korelační koeficienty bodových výsledků vybraných úřadů za všechna kritéria a roky 2008 a 2009. 

kritérium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  0,822 0,924 0,671 0,752 0,658 0,688 0,673 0,492 
2   0,887 0,887 0,804 0,546 0,655 0,656 0,471 
3    0,831 0,771 0,573 0,681 0,603 0,394 
4     0,646 0,350 0,549 0,621 0,198 
5      0,613 0,445 0,519 0,701 
6       0,601 0,529 0,574 
7        0,617 0,472 
8         0,465 
9          

Pramen: Vlastní výpočty. 

 

Kladné hodnoty korelačního koeficientu, které zaznamenává Tab. 6.7, ukazují výlučně 

na přímou závislost. Vzhledem k omezenému vzorku zkoumaných dat (15 sebehodnotících 

zpráv) byly stupně závislosti mezi jednotlivými kritérii (znaky x a y) určeny dle níže 

uvedených parametrů: 

• velmi významná lineární závislost, jestliže |rxy| � �0,7;�� 0,9
; 

• významná lineární závislost, jestliže |rxy| � �0,6;�� 0,7
. 

 

Výsledky korelační analýzy uvedené v Tab. 6.7 ukazují, že mezi kritérii: 

• 1 a 2; 1 a 3; 1 a 5; 2 a 3; 2 a 4; 2 a 5; 3 a 4; 3 a 5 existuje přímá velmi významná 

lineární závislost a korelační koeficient je významný na hladině významnosti 1 % 

(buňky označeny tmavě šedou barvou); 

• 1 a 4; 1 a 6; 1 a 7; 1 a 8; 2 a 7; 2 a 8; 3 a 7; 3 a 8; 4 a 5;4 a 8; 5 a 6; 5 a 9; 6 a 7; 7 a 8 

existuje významná přímá lineární závislost a korelační koeficient je významný 

na hladině významnosti 5 % (buňky označeny světle šedou barvou). 

 

Tab. 6. 8. Lineární závislost mezi vybranými kritérii modelu CAF. 

Lineární závislost mezi: Výsledek 

Kritérium 1 Vedení a Kritérium 2 Strategie a plánování 
velmi významná 
lineární závislost 

Kritérium 1 Vedení a Kritérium 3 Zaměstnanci 
velmi významná 
lineární závislost 

Kritérium 1 Vedení a Kritérium 4 Partnerství a zdroje 
významná lineární 

závislost 

Kritérium 3 Zaměstnanci a Kritérium 4 Partnerství a zdroje 
velmi významná 
lineární závislost 

Kritérium 3 Zaměstnanci a Kritérium 5 Procesy 
velmi významná 
lineární závislost 

Pramen: Vlastní zpracování. 
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Z pohledu výše definovaného prvního předpokladu: „Pro excelentní organizace 

je charakteristické pevné propojení kritéria 1 s kritérii 2, 3, 4 a kritéria 3 s kritérii 4, 5.“, lze 

říci, že významná lineární závislost se prokázala u všech případů mimo mezi kritériem 

1 a kritériem 4, viz Tab. 6.8. 

 

Z výše uvedeného je zjevné, že velmi významná lineární závislost se prokázala nejsilněji 

u kriterií 2 „Strategie a plánování“ a 3 „Zaměstnanci“ a ostatními předpokladovými 

kritérii. Naopak u kritéria 4 „Partnerství a zdroje“ byla významná lineární závislost 

prokázána pouze ve vztahu ke kritériím 2 a 3. Jinými slovy lze říci, že rostoucí hodnota bodů 

kritéria 4 nemá na růst bodů u kritérií 1 „Vedení“ a 5 „Procesy“ významný (předpokládaný) 

vliv.  

 

Dále se ukázalo, že významná lineární závislost ve smyslu předpokladu „Holistické pojetí 

modelu CAF předpokládá příčinnou vazbu (kauzální vztah) mezi předpokladovými 

a výsledkovými kritérii“ mezi kritérii předpokladů a výsledků se na základě korelační analýzy 

potvrdila pouze z 50 % (10 kombinací z 20). Nejnižší a nejméně významná lineární závislost 

se ukázala v případech kritéria 9 „Klíčové výsledky výkonnosti“ a kritéria 6 „Občané/ 

zákazníci – výsledky“ vůči předpokladovým kritériím. Naopak nejčastěji významná lineární 

závislost byla prokázána u kritérií 8 „Společnost – výsledky“ a 7 „Zaměstnanci – výsledky“ 

vůči předpokladovým kritériím. 
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7 BENCHMARKING V PRAXI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ  

 

Metoda benchmarkingu je relevantním způsobem uplatňována v podmínkách obcí 

s rozšířenou působností prostřednictvím projektu BI 2005. Stručné vymezení podstaty 

BI 2005 v mezích její dosavadní existence období let 2005 – 2010 a charakteristika oblastí 

a praktických postupů uplatňování benchmarkingu dle metodiky BI 2005130 je obsahem níže 

uvedeného textu. Stěžejním obsahem této kapitoly je vyhodnocení provedeného primárního 

výzkumu stran detekování přínosů a vlivu uplatňování metody benchmarkingu na výkonnost 

městských úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 

7.1 Benchmarkingová iniciativa 2005 

 

BI 2005 se prezentuje jako dobrovolné, neformální sdružení obcí s rozšířenou působností, 

jehož cílem je zvyšovat výkonnost a kvalitu činností úřadů prostřednictvím benchmarkingu 

ve vybraných oblastech přenesené a samostatné působnosti obce. Okolnosti a východiska 

vzniku BI 2005 jsou popsány v kap. 5.1. 

 

7.1.1 Členská základna BI 2005 

 

Počet a složení členů BI 2005 od svého vzniku v roce 2005 kulminoval v roce 2008 ve výši 

83 zapojených úřadů. V průběhu roku 2009 někteří členové ukončili své členství, jiní 

ho obnovili a další nově přistoupili. Tento trend je zjevný ve všech letech existence BI 2005. 

K vyjádření charakteristik členů podle krajů a počtů obyvatel správního obvodu ORP 

je v rámci Obr. 7.1 a Obr. 7.2 znázorněn počet členů v rozsahu 90 úřadů (83 z roku 2008 

+ 7 nových členů z roku 2009), viz přílohu č. 9131. K 1. 1. 2010 je aktuální počet členů 

udáván132 ve výši 68. 

 

                                                 
130 Metodika BI 2005 vychází z teoretického rámce, který je obsahem publikace - Široký a kol. Benchmarking 
ve veřejné správě. (2006). 
131 Roční zpráva 2008 Benchmarkingová iniciativa 2005 udává 83 členů. V roce 2009 se počet členů BI 2005 
snížil, ale zároveň se do projektu zapojily nové úřady či někteří bývalí členové své členství obnovili (Karviná, 
Jihlava, Plzeň, Rožnov pod Radhoštěm, Pacov, Kralovice, Vimperk).  
132 Zápis z jednání pracovní skupiny „V“ duben/2010 Dačice. 
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viz Tab. 7.1. Prostřednictvím speciální databáze je sledováno více než 700 vstupních údajů 

a vyhodnocováno téměř 400 poměrových ukazatelů on-line přístupných zapojeným obcím.134  

 

Tab. 7.1. Skladba oblastí benchmarkingu BI 2005. 

Správní agendy 
vykonávané v přenesené 
působnosti ORP 

Evidence obyvatel; Matrika; Občanské průkazy; Cestovní doklady 
s biometrickými údaji; Registr řidičů; Registr vozidel; Zkušební 
komisaři; Dopravní přestupky; Silniční správní úřad; Dopravní úřad 
(MHD, taxi, měření emisí); Speciální stavební úřad; Územní 
plánování; Památková péče; Stavební úřad obecný; Přestupky dle §46 
a §50 Přestupkového zákona; Živnostenský úřad; Sociální dávky 
a sociálně právní ochrana dětí; Vodoprávní řízení; Lesní hospodářství; 
Odpady; Ochrana ovzduší; Zemědělský půdní fond; Ochrana zvířat 
proti týrání a veterinární péče; Ochrana přírody a krajiny; Myslivost; 
Rybářství; Životní prostředí celkem; Státní správa ve školství; Místní 
poplatky; Povolování provozování výherních hracích přístrojů. 

Ekonomické agendy 
vykonávané 
v samostatné a 
přenesené působnosti 
ORP 

Výdaje na výkon státní správy a samosprávy; Dotace; Správa 
a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti; Příjmy a výdaje rozpočtu 
v tis. Kč; Výdaje na sociální služby a zařízení v tis. Kč; Výdaje 
na kulturní zařízení a služby v tis. Kč; Výdaje na sportovní zařízení 
a služby v tis. Kč; Výdaje na předškolská zařízení v tis. Kč; Výdaje 
na základní školy a školní stravování v tis. Kč. 

Samosprávné činnosti 
ORP k zajištění 
veřejných služeb 

Samospráva ve školství - příspěvkové organizace (školy a školská 
zařízení); Příprava a realizace investic budovy; Propagace cestovního 
ruchu. 

Organizační agendy 
vykonávané 
v samostatné působnosti 
ORP 

Řízení lidských zdrojů, organizace a vzdělávání pracovníků; Mzdové 
účetnictví a personalistika; Omluvená absence; Informatika; Služební 
vozidla; Sociální fond; Úklid; Telefony. 

Pramen: BI 2005, interní dokumentace. Vlastní zpracování. 

 

Ukazatele jsou konkrétními nástroji benchmarkingu a jejich kombinace a množství 

je u každé oblasti (agendy) individuální, zpravidla jsou porovnávány hlavní ukazatele 

a doplňkové ukazatele. Pro ilustraci je níže uvedena sestava ukazatelů, která je používána 

pro benchmarking v oblasti „Evidence obyvatel“: 

• Hlavní ukazatele – počet zaměstnanců na 1000 obyvatel správního obvodu; počet 

zaměstnanců na 1000 obyvatel obce III. typu; počet úředních hodin/týden; počet 

úkonů celkem na zaměstnance; průměrná čekací doba občana ve frontě; průměrná 

čekací doba občana – vlastní vyřizování u přepážky. 

• Doplňkové ukazatele – počet vydaných pravomocných rozhodnutí o zrušení 

trvalého pobytu; počet přihlášení k trvalému pobytu z jiného okresu/počet úkonů 

                                                 
134 Projekt BI 2005, dostupný on-line Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 
http://www.benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=obench&hl_sloupec=obench&filtr=1. 
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celkem; součet zpracování matriční změny narození, úmrtí a sňatků/počet úkonů 

celkem; součet zpracování rozhodnutí soudu rozvodů a rozhodnutí soudů 

(opatrovnictví, zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům, zákazy 

pobytů)/počet úkonů celkem; počet změn trvalého pobytu ve správním obvodu/počet 

úkonů celkem; počet oznámení vlastníkům objektů o počtu přihlášených osob/ počet 

úkonů celkem; počet poskytnutí údajů z informačního systému oprávněným osobám 

včetně osob fyzických/počet úkonů celkem.135 

 

7.2 Vliv uplatňování metody benchmarkingu na výkonnost městských 

úřadů obcí s rozšířenou působností 

 

7.2.1 Metodika 

 

V průběhu dubna 2010 bylo písemně (e-mailem) osloveno 68 členů BI 2005 (respondentů – 

úřady ORP)136 ve věci dotazníkového průzkumu, jedná se o tzv. aktivní členy BI 2005. 

Dotazníkový průzkum byl realizován s cílem detekovat oblasti nejčastějších organizačních 

a procesních změn, které prostřednictvím či na základě srovnání (benchmarkingu) byly 

v praxi úřadu realizovány, a jejich vliv na výkonnost a kvalitu práce úřadu ORP. Schéma 

dotazníku obsahuje dvě části. V první části se dotazník soustřeďuje na sběr dat „obecného“ 

typu - velikost úřadu (počet jeho zaměstnanců) a rozsah období uplatňování benchmarkingu 

v praxi (roky). Druhá (stěžejní) část dotazníku obsahuje pět otevřených otázek, kde 

respondenti volí mezi uvedenými variantami a jsou zároveň iniciováni k slovnímu komentáři, 

vzor dotazníku je součástí přílohy č. 10.  

 

Data z dotazníků byla vyhodnocena jednak na základě sumarizace a komparace získaných 

výsledků, intervalového odhadu a dále prostřednictvím uplatnění korelační analýzy. 

Pro potřeby korelační analýzy byly údaje z dotazníků převedeny z kvalitativního 

na kvantitativní tvar. Postup realizace korelační analýzy je uveden v textu níže. 

 

Návratnost dotazníkového průzkumu dosáhla výše 41 % (28 navrácených dotazníků 

z 68 oslovených členů BI 2005). Při odpovědích na otázky pod čísly 1 a 3 mohli respondenti 

                                                 
135 Závěrečná zpráva pracovní skupiny A. (interní dokument). 
136 Seznam respondentů je uveden v příloze č. 10. 
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využít možnost zvolit jednu nebo více možných variant odpovědí. U otázky 2 byla 

vyžadována slovní odpověď (nebyly zde dány možnosti výběru odpovědí). Otázku 4 mohli 

respondenti odpovědět volbou mezi třemi možnostmi – „ano“, „částečně ano“, „ne“. 

Poslední pátá otázka dávala možnost odpovědět pouze „ano“ či „ne“. Vyhodnocení 

provedeného dotazníkové průzkumu dle jednotlivých otázek je uvedeno níže. 

 

Charakteristika aktivních respondentů (28 úřadů) je součástí Tab. 7.2 a přílohy č. 10. 

Soubor respondentů, jak ukazují (Tab. 7.2) mezní hodnoty (max. a min.) počtu obyvatel 

správního centra, počtu obyvatel správního obvodu, počtu zaměstnanců úřadů a délky členství 

úřadů v BI 2005 je z pohledu velikosti značně diferencovaný. Hodnoty mediánu naznačují 

skutečnost, že 50 % respondentů je ve velikostní kategorii do 172 zaměstnanců úřadů 

a do 26 612 počtu obyvatel správního centra atd. 

 

Tab. 7.2. Charakteristika 28 městských úřadů ORP (respondentů) 

Rok 2009 Počet obyvatel SC 
Počet obyvatel 

SO 
Délka členství 
BI 2005, roky 

Počet 
zaměstnanců FS 

Maximum 94 497 145 130 5 462 

Minimum 2 894 11 297 1 55 

Medián 26 615 51 913 4,5 172 

Průměr 30 665 59 736 3,96 200,2 
Pramen: ČSÚ 2009, databáze projektu BI 2005. 

Poznámka: SC – správní centrum, SO – správní obvod, FS – fyzický stav. 

 

7.2.2 Rozbor výsledků dotazníkového průzkumu 

 

První otázka dotazníkového průzkumu směřovala k vymezení přínosu benchmarkingu 

pro úřad. Respondenti mohli volit mezi dvěma danými variantami nebo upřednostnit třetí 

variantu čili zvolit jinou (vlastní) formulaci přínosu. Otázka č. 1 byla zodpovězena všemi 

28 respondenty. Odpovědi ukazují, že 86 % respondentů vidí jednoznačný přínos 

benchmarkingu pro rozhodování managementu, 11 % respondentů hodnotí přínos 

benchmarkingu pouze ve prospěch zlepšování práce daného úseku/pracovníka úřadu, 

8 respondentů, tedy 29 %, spatřuje přínos benchmarkingu jak pro rozhodování managementu, 

tak zlepšení práce daného úseku/pracovníka. Poslední varianta odpovědí je prezentována 

dvěma názory, které kromě přínosu pro zlepšení práce daného úseku/pracovníka spatřují 

v podobě získání osvědčených dobrých praxí a zlepšení interní a externí komunikace úřadu, 

viz Obr. 7.3. Celkově lze shrnout odpovědi v konstatování, že srovnávání výkonnostních 
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Tab. 7.3. Členění oblastí provedených změn podle velikosti správního obvodu úřadu ORP. 

Velikostní 
kategorie 

ORP 

Počet 
respondentů 

Oblast provedených změn - přehodnocení pracovních 
postupů a výsledků 

9 175 - 14 167 2 
Provoz úřadu; Komunální správa; Personální činnosti; 
Získávaní dotací a projektové řízení. 

17 203 - 19 985 2 
Personální činnosti, Dopravně správní agendy, Školství a 
kultura. 

20 129 - 29 331 3 
Živnostenský úřad; Správní činnosti OP, CD a EO; Životní 
prostředí; Školství a kultura; Investiční činnost a veřejné 
zakázky. 

33 597 - 48 404 6 

Komunální správa; Živnostenský úřad; Školství a kultura; 
Provoz úřadu; Sociální a zdravotní správní činnosti, 
Elektronická komunikace a spisová služba; Správní činnosti 
OP, CD a EO; Dopravně správní agendy; Projednávaní 
přestupků. 

51 728 - 72 189 4 
Organizační změny, Projednávaní přestupků; Provoz úřadu; 
Stavební úřad; Životní prostředí. 

74 011 - 99 090 9 

Komunální správa; Ekonomicko-finanční činnosti; Stavební 
úřad; Životní prostředí; Živnostenský úřad; Dopravně správní 
agendy; Sociální a zdravotní správní činnosti; Projednávaní 
přestupků.  

109 192 - 185 125 2 
Projednávaní přestupků; Správní činnosti OP, CD a EO; 
Dopravně správní agendy; Sociální a zdravotní správní 
činnosti. 

Pramen: Výsledky provedeného dotazníkového průzkumu 4/2010. 

 

Vliv organizačních a procesních opatření (změn), provedených z podnětu výsledků z BI 2005, 

na výkonnost úřadu v podobě snížení běžných výdajů, zlepšení produktivity práce 

úseku/pracovníka a jiné řeší otázka č. 3. Respondenti se ve svých odpovědích přiklonili 

k jedné variantě odpovědi nebo zaznačili svou odpověď ve dvou či všech třech možnostech. 

V některých případech doplnili respondenti konkrétní příklad. Dva respondenti (z 28) 

z důvodů již výše uvedených (tj. krátké členství v BI 2005) na otázku č. 3 neodpověděli. 

Klasifikaci odpovědí přibližuje Obr. 7.5. 

 

Výsledky odpovědí na otázku č. 3 jasně ukazují na skutečnost, že respondenti (úřady) častěji 

uvádějí kvalitativní efekty (snížení počtu zaměstnanců, personální posílení daného úseku, 

získání dotací, zlepšení kontrolní činnosti, reorganizace organizační struktury, zprůhlednění 

a napřímení procesů) provedených změn nežli účinky na snížení běžných výdajů. 

K příkladům snížení běžných výdajů uváděných respondenty patří mzdové náklady 

a provozní náklady (výdaje na autoprovoz, telefon, poštovné, údržba, nákup materiálu). 

Zajímavé zjištění přináší odpovědi skryté pod možnosti „jiné“, kde respondenti charakterizují 

efekty typu zvýšení počtu úředníků, zkrácení doby vyřízení správních případů, zkrácení 
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hodnocení zaměstnanců, 

 jako jsou datové schránky. 

i pracovních postupů uskutečněné 
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di uvádí respondent z Říčan: 
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, zda respondenti (úřady) při aplikaci 

ižuji efektivitu a možnosti této metody v praxi. Na tuto 

ekážky (interní i externí), které snižují možnosti a 

 

praxi zdolávat v rámci aplikace 

ěsta (Písek, Děčín); 

i získávání a zadávání dat 

časovou náročností 

i využívání výsledků srovnání 

nost projektu BI 2005 (Žamberk, Konice, Vodňany); 

benchmarkingu (Říčany); 

 do BI 2005, která znevýhodňuje 

st ve smyslu nesrovnatelnosti podmínek (Hradec Králové). 

17

14 16 18
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7.2.3 Korelační analýza dotazníkového průzkumu 

 

Výše uvedený rozbor dotazníkového průzkumu je níže doplněn o informace, které poskytuje 

korelační analýza, která si klade za cíl porovnat závislost variant zvolených odpovědí 

dotazníku s vybranými charakteristikami respondentů – velikostí úřadu (daná počtem 

zaměstnanců), velikostí správního centra (daný počtem obyvatel města), velikostí správního 

obvodu úřadu (daný počtem obyvatel správního obvodu) a délkou členství v BI 2005 (roky).  

 

V první fázi korelační analýzy byly spočteny korelační koeficienty (viz příloha č. 8), které 

umožňují vyjádřit těsnost a intenzitu lineární závislosti dvou číselných proměnných x a y, 

viz rovnici (6.1). Logika korelačního koeficientu je uvedena již v kapitole 6. Významnost 

korelačního koeficientu byla testována na hladině významnosti 0,05.  

 

Tab. 7.4. Výsledky korelační analýzy dotazníkového průzkumu 

 

Přínos BMK pro 
zlepšení 

Dopady provedených 
změn 

Vhodnost metody 
BMK 

Existence 
překážek 

P
rá

ce
 

R
oz

ho
do

vá
ní

 

Ji
ný

 

S
ní

že
ní

 
bě

žn
ýc

h 
vý

da
jů

 

Z
vý

še
ní

 
pr

od
uk

ti
vi

ty
 

Ji
né

 d
op

ad
y 

A
no

 

Č
ás

te
čn
ě
 

N
e 

A
no

 

N
e 

Velikost úřadu 0,141 0,101 0,314 0,139 -0,415 0,060 -0,002 -0,155 x 0,443 -0,455 

Velikost SC 0,092 0,059 0,251 0,104 -0,482 0,125 -0,130 -0,081 x 0,416 -0,421 

Velikost SO 0,075 0,033 0,199 0,172 -0,388 0,191 -0,169 -0,031 x 0,338 -0,387 

Délka členství  0,272 -0,185 0,244 -0,052 -0,287 0,014 0,044 -0,048 x 0,100 -0,109 

Pramen: Vlastní výpočty na základě výsledků provedeného dotazníkového průzkumu 4/2010. 

 

Výsledky korelační analýzy uvedené Tab. 7.8 naznačují významnou závislost v těchto 

parametrech: 

• čím je větší úřad, správní centrum a správní obvod, tím menší počet respondentů 

se přiklání k názoru, že dopady provedených změn na základě výsledků 

z benchmarkingu mají pozitivní vliv na produktivitu práce pracovníka/úseku; 

• čím je větší úřad, správní centrum, tím větší počet respondentů přiznává existenci 

překážek při uplatňování benchmarkingu v praxi; 
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• čím je menší úřad, správní centrum a správní obvod, tím větší počet respondentů 

nepřipouští existenci překážek při uplatňování benchmarkingu v praxi. 

 

Z výše uvedené korelační analýzy tedy dále vyplývá, že nelze vysledovat lineární vztah 

mezi vybranými parametry respondentů a ostatními typy odpovědí (mimo výše uvedené). 

Jinými slovy a s ohledem na rozbor výsledků dotazníkového průzkumu lze říci, že nezávisle 

na velikosti úřadu, správního centra, správního obvodu a délky členství spatřuje většina 

respondentů: 

• přínos benchmarkingu zejména pro rozhodování managementu úřadu; 

• pozitivní dopad změn provedených na základě benchmarkingových výsledků zvláště 

na produktivitu pracovníků/úseku; 

• benchmarking jako vhodnou metodu pro zvyšování kvality a výkonnosti úřadu; 

• snížení efektivity a možnosti metody benchmarkingu v existenci překážek, které musí 

v praxi zdolávat. 

 

Odhad počtu kladných odpovědí na otázky dotazníkového šetření v případě, že na dotazník 

by odpověděli všichni původně oslovení respondenti (68 oslovených), lze vypočíst 

prostřednictvím intervalového odhadu137 korelačního koeficientu (7.1). 

 

 

              (7.1) 

             

 

A pak je možné konstatovat, že se spolehlivostí 95 % odpoví „ano“ na otázku: 

• „Benchmarking má přínos pro zlepšení práce pracovníka/úseku“ 21 až 57 % všech 

dotázaných úřadů (14 – 35).  

• „Benchmarking má přínos pro rozhodování managementu“ 73 až 99 % všech 

dotázaných úřadů (50 – 67). 

• „Změny v organizační struktuře či pracovních postupů uskutečněné na našem úřadu 

z podnětu srovnání (BI 2005) měly příznivý vliv na snížení běžných výdajů“ 9 až 41 % 

všech dotázaných úřadů (6 – 28). 

                                                 
137 x je počet kladných odpovědí, n je celkový počet městských úřadů, kteří odpověděli na danou otázku, 2/1 α−
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• „Změny v organizační struktuře či pracovních postupů uskutečněné na našem úřadu 

z podnětu srovnání (BI 2005) měly příznivý vliv na zvýšení produktivity práce 

pracovníků/úseku“ 55 až 88 % všech dotázaných úřadů (37 – 60). 

• „Změny v organizační struktuře či pracovních postupů uskutečněné na našem úřadu 

z podnětu srovnání (BI 2005) měly příznivý vliv na jiné oblasti“ 4 až 32 % všech 

dotázaných úřadů (3 – 22). 

• „Benchmarking považuji za vhodnou metodu pro zvyšování jak kvality, tak výkonnosti 

městského úřadu“ 51 až 85 % všech dotázaných úřadů (35 – 39). 

• „Benchmarking považuji za vhodnou metodu pro zvyšování jak kvality, tak výkonnosti 

městského úřadu pouze částečně“ 7 až 51% všech dotázaných úřadů (5 – 35). 

• „Existují překážky (interní i externí), které snižují možnosti a efektivitu 

benchmarkingu v praxi úřadu?“ 43 až 79 % všech dotázaných úřadů (29 – 57). 

• „Neexistují překážky (interní i externí), které snižují možnosti a efektivitu 

benchmarkingu v praxi úřadu?“ 9 až 55 % všech dotázaných úřadů (6 – 37). 
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8 VÝSLEDKY, VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

 

Výsledky, vyhodnocení a doporučení jsou orientovány na poznatky vyplývající z 5 – 7 

kapitoly disertační práce, které byly zaměřeny v prvé řadě na zachycení a hodnocení vývoje 

a míry uplatňování metod zvyšujících kvalitu ve veřejné správě ČR, dále na hodnocení 

uplatnění modelu CAF ve vybraných úřadech ORP a konečně na hodnocení přínosů 

a uplatnění metody benchmarking rovněž v praxi vybraných úřadů ORP. 

 

Hodnocení stavu zavedení metod zvyšujících kvalitu institucí veřejné správy (viz 

kap. 5.2) bylo zaměřeno na vymezení počtu jejich uživatelů (v letech 2000 – 2010) a úrovně 

uplatňování. Úroveň uplatnění metod zvyšujících kvalitu veřejné správy byla posuzována 

dle dosaženého ocenění za kvalitu (v letech 2005 – 2010), které je udělováno v rámci cen 

za kvalitu (Cena Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě a Národní cena 

kvality). 

 

Instituce veřejné správy ČR od roku 2000 využívají ve své praxi řadu metod a postupů 

k zvyšování kvality, ke kterým patří metoda benchmarkingu, normy ISO 9000, normy 

ISO 27 001, normy ISO 14 001, model CAF, model EFQM, metoda Místní Agendy 21 

(MA 21), Charta občana, Balanced Scorecard, EMAS (Eco Management and Audit Scheme), 

Komunitní plánování sociálních služeb, SIX SIGMA aj. Největší počet uživatelů 

je registrován u metod CAF, benchmarking a ISO 9001. U ostatních modelů výše uvedených 

se jedná buď o ojedinělé případy aplikace (např. SIX SIGMA, EMAS, Charta občana, 

Společenská odpovědnost organizací, norma ISO 14 001 či 27 001), nebo o metody zaměřené 

na komunální plánování, kde je možné zařadit MA 21 a Komunitní plánování sociálních 

služeb. 

 

Bližší určení uživatelů je tedy dále směřováno na model CAF, benchmarking 

a ISO 9001. U benchmarkingu byla pozornost věnována projektům, které byly organizovány 

VCVS, o.p.s., protože pouze v těchto případech je možné korektně hovořit o uplatnění této 

metody ve všech jejích krocích. Z hodnocení počtu uživatelů vybraných metod, které 

se opíralo o různé zdroje (Tab. 5.1) tedy vyplynulo, že v průběhu let 2000 – 2010 uplatnilo 

metodu CAF 72 institucí veřejné správy (z 95 % pouze úřady obcí převážně ORP včetně 

městských částí či obvodů statutárních měst a krajské úřady), metodu benchmarkingu 
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116 institucí veřejné správy (89 % úřady obcí z nich 95 % úřady ORP, 11 % krajské úřady) 

a certifikaci dle normy ISO 9001 získalo 16 institucí veřejné správy (z 93 % se jedná o úřady 

obcí převážně ORP). Z uvedeného jasně vyplývá, že úřady obcí ORP patří za roky 2000 – 

2010 téměř k výhradním uživatelů vybraných metod v ČR. 

 

Počet uživatelů a jejich specifikace však nevypovídá o míře či výsledcích uplatnění té či oné 

metody v podmínkách ČR. Dále byl tedy hodnocen stav (počet) a typ institucí veřejné 

správy a stupeň ocenění v rámci výše zmíněných cen za kvalitu, které jsou od roku 2005 

udělovány ve veřejné správě. V rámci ceny Ministerstva vnitra ČR jsou udělovány dva stupně 

ocenění za kvalitu („bronzový“ a „stříbrný“), nejvyšší ocenění („zlatý“ stupeň) pak mohou 

instituce veřejné správy získat v rámci Národní ceny kvality, ta pak rozeznává vítěze v dané 

kategorii (veřejný sektor a soukromý sektor) a oceněné finalisty. 

 

Z provedeného hodnocení vyplynulo, že největší počet ocenění v rámci bronzového 

a stříbrného stupně Ministerstva vnitra ČR byl udělen za metodu CAF – 53 % ze všech 

162 udělených cen (získaly ve většině úřady ORP, krajské úřady), dále následovaly metody 

MA 21 – 18 % ze všech 162 udělených cen (pouze úřady ORP), benchmarking – 8 % 

ze všech 162 udělených cen (úřady ORP) a ISO 9001 (úřady ORP), viz Tab. 5.3.  

 

U Národní ceny kvality získaly ocenění za kvalitu v oblasti veřejného sektoru instituce 

veřejné správy za model excelence (Úřad městské části Praha 10 v roce 2008 a Český 

statistický úřad v roce 2009 – vítěz ceny) a model CAF (Česká obchodní inspekce v roce 

2006, Městský úřad Hranice – vítěz ceny, Magistrát Děčína a Městský úřad Jablunkova – 

cenu oceněný finalista v roce 2008; a v roce 2009 Magistrát Děčína a Krajský úřad Vysočina 

– oceněný finalita, vítězem ceny se stal Krajský úřad Jihomoravského kraje). 

 

Na základě výše popsaného hodnocení, které je součástí kap. 5 této disertační práce, lze učinit 

tyto závěry: 

 

• V podmínkách institucí veřejné správy v ČR jsou modely zvyšující kvalitu 

uplatňovány od roku 2000, a to na principu dobrovolného přístupu a rozhodnutí, dané 

instituce (v ČR není povinnost dána např. ze zákona). K nejčastěji implementovaným 

modelům patří model CAF, benchmarking, MA 21 a normy ISO 9001. K téměř 

výhradním uživatelům těchto metod v podmínkách ČR patří úřady ORP a krajské 
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úřady. Instituce (orgány, správní úřady) státní správy uplatňují uvedené metody 

v ojedinělých případech.  

• Úspěšnost implementace metod v praxi je ověřitelná na základě výsledků ocenění, 

které instituce za uplatnění metod získaly v rámci výše cen za kvalitu (Ministerstva 

vnitra ČR a Národní cena kvality). Nejčastěji byly oceněny úřady ORP 

za implementaci modelu CAF, benchmarking, MA 21 a ISO 9001. 

• Stříbrná cena za model CAF byla v průběhu let 2005 – 2010 udělena 31 institucím 

veřejné správy (úřady ORP a krajské úřady). A je tedy možné říci, že 43 % uživatelů 

metody CAF z celkového počtu všech uživatelů (74) této metody v ČR uplatnilo 

metodu CAF ve své praxi opakovaně (min. 2x) a zahájilo na základě výsledků 

ze sebehodnocení proces zlepšování prostřednictvím akčního plánu zlepšování.  

• Získaná ocenění za model CAF v rámci Národní ceny kvality podtrhují skutečnost, 

že model CAF je považován za vhodný nástroj působící na principu TQM, přinášející 

dobré výsledky v oblasti řízení kvality v podmínkách veřejné správy ČR. 

 

V další části disertační práce je výzkum směřován na hodnocení konkrétních výsledků, 

které vybrané instituce veřejné správy (úřady ORP) dosáhly prostřednictvím 

sebehodnocení dle modelu CAF, a dále jaký přínos ohledně zlepšování kvality a výkonnosti 

vybrané úřady ORP připisují uplatnění benchmarkingu ve své praxi. 

 

Výzkum v oblasti uplatňování modelu CAF v praxi úřadů ORP byl zaměřen 

na kvalitativní a kvantitativní výsledky, které 12 vybraných úřadů dosáhlo v rámci 

vlastního sebehodnocení dle modelu CAF v letech 2008 a 2009. Tyto výsledky byly 

zkoumány a porovnávány prostřednictvím metod komparativní analýzy, SWOT analýzy 

a korelační analýzy. Zaměření výzkumu na úřady ORP má své logické odůvodnění, protože 

právě tyto úřady aplikují model CAF v podmínkách veřejné správy ČR v největším rozsahu 

(85 % ze všech institucí veřejné správy, viz Tab. 5.1) a nejdéle, respektive od roku 2003. 

Roky 2008 a 2009 byly zvoleny z toho důvodu, že v těchto letech postupovaly vybrané úřady 

podle nové metodiky modelu CAF (CAF 2006), která v sobě zahrnuje nový systém hodnocení 

(včetně bodové škály, kdy původní bodová škála se z 0 – 5 bodů změnila na 0 – 100 bodů) 

a zdůraznění některých oblastí, jako jsou inovace a partnerství atd.  

 

Konkrétní úřady byly vybrány s ohledem na ocenění, na které dosáhly v rámci Rezortní ceny 

Ministerstva vnitra ČR u stříbrného stupně „Organizace dobré veřejné služby“ nebo Národní 
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ceny (oceněný finalista, vítěz ceny) v letech 2009 a 2010, tedy sebehodnocení za roky 2008 

a 2009 (dále „ocenění za kvalitu“). Takto oceněné úřady musí podrobit vlastní sebehodnotící 

zprávu nezávislému přezkumu (akreditovaný specialista jmenován jury dané ceny), který 

ve svém posudku potvrdí, že bodové hodnocení odpovídá skutečným důkazům, které je úřad 

schopen předložit. 

 

Sebehodnocení dle modelu CAF má podobu předložených důkazů, které jsou uvedené 

do souvislosti s požadavky konkrétního subkritéria modelu CAF a jeho podotázek. Takto 

předložené důkazy jsou sebehodnotícím týmem bodovány dle panelů hodnocení od 0 do 100 

bodů, odděleně za kritéria předpokladů a kritéria výsledků. Konkrétní výše dosažených bodů 

ukazuje na stupeň dosaženého cyklu PDCA u předpokladových kritérií, a u výsledkových 

kritérií na dosažené trendy výsledků a cílů a jejich udržitelnost (viz Tab. 6.1). 

 

V první části výzkumu byly porovnávány bodové výsledky vybraných úřadů za jednotlivé 

roky 2008 a 2009. V této souvislosti je nutné zmínit, že kromě úřadů Děčína, Kopřivnice 

a Konice nebyly porovnávány výsledky v obou letech u žádného úřadu, a to z toho důvodu, 

že ostatní úřady získaly ocenění za kvalitu pouze v tom daném jednom roce. Z porovnání 

bodových výsledků za roky 2008 a 2009 všech vybraných úřadů lze učinit tyto závěry: 

• V obou letech je zřejmý, u všech úřadů celkem výrazný, bodový propad 

mezi předpokladovými a výsledkovými kritérii, kdy předpokladová kritéria jsou 

v průměru o 14,5 bodů hodnocena výše (největší rozdíl mezi předpokladovými 

a výsledkovými kritérii byl zaznamenán ve výši 25 bodů v případě úřadu Děčína), 

výjimku představují v roce 2008 úřady Jablunkova a Karviné, a v roce 2009 úřad 

Bruntálu, dosahující vyrovnané výsledky. 

• Nejnižší bodové hodnoty úřady v obou letech vykazují u výsledkových kritérií 

6 „Občan/zákazník – výsledky“, 8 „Společnost – výsledky“ a dále 9 „Klíčové 

výsledky výkonnosti“. 

• Vyšší bodové hodnocení oproti ostatní úřadům dosahují úřady oceněné v rámci 

Národní ceny (Hranice, Jablunkov a Děčín), i když úřad Děčína vykazuje v obou 

letech značně nevyrovnané bodové hodnocení mezi kritérii předpokladů a výsledků. 

• V oblasti předpokladů nižší bodové ohodnocení oproti ostatní kritériím v obou letech 

u většiny úřadů vykazují kritéria 5 „Procesy“, 2 „Strategie a plánování“ a 1 „Vedení“. 
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• Úřady, které dosáhly na ocenění za kvalitu v obou letech 2008 a 2009 (Děčín, 

Kopřivnice a Konice) vykazují bodové zlepšení v jednotlivých kritériích, přičemž 

nejvýraznější zlepšení ve všech kritériích vykazuje úřad Konice. 

• Naplnění cyklu PDCA ve všech jeho fázích v oblasti předpokladů dosáhly pouze 

úřady Děčína za roky 2008 a 2009 a Hranice za rok 2008, viz Obr. 6.7. 

• Nejvyšší úroveň hodnocení výsledků mezi vybranými úřady byla dosažena úřadem 

Hranice v roce 2008, kdy „Výsledky ukazují značný pokrok a jsou splněny všechny 

stanovené cíle“, viz Obr. 6.8.  

 

V další fázi výzkumu byly na základě rozboru a porovnání 15 sebehodnotících zpráv 

vybraných úřadů za oba roky 2008 a 2009 provedeny SWOT analýzy (předpokladových 

a výsledkových kritérií) předložených důkazů. Do konečné sestavy SWOT analýz nebyly 

zahrnuty v oblastech silných stránek důkazy úřadů Hranic týkající se řízení procesů dle normy 

ISO 9001 a Děčína ohledně řízení výkonnosti dle Balanced Scorecard, a to z toho důvodu, 

že pro ostatní úřady představují tyto metody příležitost k zlepšení. 

 

Z provedených SWOT analýz lze vyvodit níže uvedené závěry a doporučení: 

• K silným stránkám v oblasti předpokladů lze obecně u všech vybraných úřadů 

zařadit strategický plán města, etický kodex zaměstnanců úřadu, propracovaný 

organizační řád úřadu, ale také úroveň kolektivního vyjednávání, pravidelné šetření 

spokojenosti zaměstnanců, pravidelné šetření spokojenosti občanů a realizaci 

veřejného projednávání v otázkách komunitního plánování, strategického plánování 

či plánu zdravého města. Skutečnost, že úřady sestavují rozpočtové výhledy, 

či v oblasti investičních akcí tzv. dataplány, je možné označit rovněž za silnou stránku. 

Dále úřady navazují smluvní partnerské vztahy s jinými obcemi a sami jsou členy 

(většina) Benchmarkingové iniciativy 2005 (BI 2005) a Národní sítě zdravých měst. 

Také dosažená ocenění za kvalitu ve veřejné správě (či jiné) patří k silným stránkám 

úřadů. 

• K silným stránkám v oblasti výsledků u všech vybraných úřadů zejména patří 

dosažené mírně pozitivní trendy výsledků pravidelně realizovaných z dotazníkových 

průzkumů spokojenosti zákazníků/občanů a zaměstnanců, plnění programů prevence 

kriminality či dobré výsledky provedených interních i externích kontrol a auditů. Dále 
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úřady ve většině vykazují plnění plánovaného rozpočtu měst a úkolů z akčních plánů 

zlepšování sestavených na základě předchozího sebehodnocení dle modelu CAF. 

• Za slabé stránky v oblasti předpokladů lze obecně u všech vybraných úřadů 

považovat to, že byť město má schválen strategický plán rozvoje, přesto samotný úřad 

není jeho přímou součástí (úřad není objektem rozvoje, pouze zajišťuje realizaci plánu 

rozvoje města v definovaných oblastech), a tudíž úřady nedisponují strategickým 

plánem vlastního rozvoje (až na výjimky – např. Děčín). Výše uvedená skutečnost 

se odráží také v tom, že vize úřadu nemá přímou vazbu na strategický plán úřadu (ten 

neexistuje až na výjimky, např. úřad Jablunkova má vypracovány strategické cíle 

úřadu). K slabým stránkám lze přiřadit rovněž skutečnost, že v oblastech plánování 

a strategie se úřady výrazně jednostranně opírají o organizační řád, který ze své 

podstaty neplní funkci plánu. V otázkách lidských zdrojů je malá pozornost úřady 

věnována vzdělávání ostatních zaměstnanců, tedy těch, kteří nepodléhají zákonu 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, včetně zastupitelů. Již 

zmíněná absence strategického plánu rozvoje úřadu má také vliv na nekoordinovaný 

přístup k řízení zdrojů – finančních, lidských a materiálních. Procesní řízení není 

až na výjimky (Hranice či Šternberk, který se nachází v zaváděcí fázi) úřady 

koncepčně realizováno a tedy nejsou nastaveny korektní (či žádné) výkonnostní 

ukazatele. 

• K slabým stránkám v oblasti výsledků u všech vybraných úřadů zejména patří to, 

že v oblasti šetření spokojenosti zákazníků/občanů se jednostranně úřady orientují 

na průzkum celkové spokojenosti občanů/zákazníků vůči úřadu, aniž by zkoumali 

názor zákazníků/občanů na konkrétní realizované či plánované postupy úřadu 

v různých oblastech (mimo samotné správní řízení – zde mají účastníci řízení 

k dispozici právní nástroje, např. odvolání). K zásadním slabým stránkám v oblasti 

výsledkových kritérií patří minimální provázanost dosažených výsledků s cíli, což 

rovněž koresponduje s tím, že úřady nesestavují vlastní strategické a následně 

operační (krátkodobé) cíle. Zaměřují se pouze na plnění úkolů, u kterých není 

zkoumán jejich dopad (účinnost) a efektivita (rozdíl mezi vstupy a výstupy), pouze to, 

zda byly či nebyly splněny.  

• K hlavním příležitostem úřadu v oblasti řízení kvality a následně dosahování lepších 

výsledků v rámci sebehodnocení v oblasti předpokladů patří, jak již vyplynulo 

z výše uvedeného, strategický plán rozvoje úřadu a jeho napojení na řízení zdrojů 

(včetně lidských), procesů a vztahů se zákazníky/občany, a v tomto případě se jeví 
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jako vhodná metoda BSC, která je s dobrými výsledky aplikována např. v případě 

úřadu Děčína. Příležitost v oblasti řízení lidských zdrojů rovněž skýtá politika 

lidských zdrojů, která nemá u většiny úřadů koncepční charakter, a to jak v souvislosti 

s výkonností, tak motivací zaměstnanců a dalšími aspekty personálního řízení. Dobré 

jméno a reputace úřadu je stěžejním předpokladem důvěryhodnosti, a proto je nutné 

v očích občanů a společnosti neustále ji posilovat, a v tomto směru se jeví jako vhodné 

zavádět nástroje a postupy, jako je protikorupční e-schránka či norma společenské 

odpovědnosti organizací nebo principy tzv. zeleného úřadu. Z hlediska řízení zdrojů – 

veřejných financí – na principu hospodárnosti, efektivity a účinnosti lze za příležitost 

označit zavedení v praxi úřadů metody controllingu, uplatnění manažerského 

účetnictví, procesního a výkonnostního interního auditu. V oblasti procesů a jejich 

řízení skýtá ověřenou příležitost norma ISO 9001 a pro zkušenější úřady, jako je úřad 

Hranic, norma ISO 9004, ale i připravovaná standardizace procesů (popisy procesů) 

agend státní správy v přenesené působnosti, která je připravována na úrovni 

Ministerstva vnitra ČR. 

• K příležitostem v oblasti výsledků u všech vybraných úřadů zejména patří zavedení 

měřitelných ukazatelů koncepčně propojených se strategickými cíly úřadů, čili, jak již 

bylo uvedeno výše, např. metoda BSC. Mezi další příležitosti je možné přiřadit 

rozšíření komunikace a diskuse s občany a zákazníky pro získání zpětné vazby 

a námětů pro vlastní zlepšování, např. formou e-diskusí, zavedení dnů otevřených 

dveří, besed či dnů se starostou (to již v některých městech dobře funguje) atd. 

K zlepšení dobrého jména a transparentního hospodaření a přístupu k veřejnosti se jeví 

přínosné zpracovávat výroční zprávy o činnosti úřadu (např. Jablunkov, Hranice), kde 

jsou mimo jiné uveřejněny rovněž zkrácené výsledky provedených kontrol 

a hodnocení stanovených cílů a úkolů úřadu. 

• Za hrozby v oblasti předpokladů, které mohou nepříznivě ovlivnit činnost 

a zlepšování úřadu byly SWOT analýzou zejména označeny v prvé řadě změny 

preferencí politického vedení stran podpory či samotného uplatňování té či oné 

metody zvyšující kvalitu veřejné správy, či nastavených strategických a operativních 

cílů v podmínkách úřadu, což má přímou souvislost se selháním komunikace 

mezi úřadem a politickým vedením města a také selháním komunikace mezi úřadem 

a ostatními zainteresovanými stranami včetně občany a zákazníky. Následuje 

netransparentní nakládání s veřejnými zdroji, chybně sestavený rozpočet města a jeho 

nečitelné čerpání (např. velké množství rozpočtových opatření). Rovněž legislativní 
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změny představují hrozbu spočívající ve snížení motivace a výkonnosti zaměstnanců 

(rostoucí administrativa). Samotná fluktuace zaměstnanců z důvodu jejich 

nespokojenosti pak vede k tomu, že z úřadů odchází erudovaní odborníci. Hrozba 

korupčních sporů a podezírání zaměstnanců úřadu z korupčního chování dlouhodobě 

poškozuje dobrého jméno úřadu, zapříčiňuje ztrátu důvěry veřejnosti vůči úřadu 

a všech dosavadních výsledků dosažených v oblasti kvality úřadem včetně ocenění 

za kvalitu. A konečně nedostatek finančních zdrojů (včetně rostoucí zadluženost 

města) ohrožuje realizaci záměrů a cílů v oblasti rozvoje a partnerství úřadu. 

• U hrozeb, které lze detekovat v oblasti výsledkových kriterií (čili ohrožujících 

plánované a pozitivní výsledky a trendy včetně dosahování cílů úřadů), platí kauzální 

vztah mající přímou vazbu na hrozby výše uvedené. Například snížení spokojenosti 

občanů a zákazníků v důsledků výše uvedeného selhání komunikace se odrazí 

ve zvýšeném počtu podaných oprávněných stížností, odvolání a petic. Také snížení 

spokojenosti zaměstnanců v důsledku nízké motivace a nárůstu administrativních 

úkonů povede ke snížení výkonnosti a zvýšení fluktuace zaměstnanců. Rovněž snížení 

kvality životního, sociálního a komunitního prostředí má vliv na klesající spokojenost 

občanů a zainteresovaných stran, jenž vede ke ztrátě důvěry vůči politickému vedení 

města.  

 

Komplexní vyhodnocení bodových výsledků sebehodnocení dle modelu CAF 

v podmínkách vybraných úřadů v letech 2008 a 2009 bylo zaměřeno na ověření hypotézy 

č. 1 stanovené v úvodu této disertační práce: „Úřady obcí s rozšířenou působností, které 

získaly nejvyšší ocenění v rámci cen za kvalitu (Národní cena za kvalitu, Rezortní ceny 

Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě) za roky 2008 a 2009 dosahují v procesu 

sebehodnocení dle modelu CAF 2006 vyvážené výsledky ve všech jeho kritériích.“, viz 

kap. 6.4.3.  

 

Na základě výpočtu průměrné absolutní odchylky a rozdílů mezi maximálními a minimálními 

bodovými výsledky byly konstruovány čtyři úrovně vyváženosti. První úroveň „vyvážených 

výsledků“ byla dosažena pouze úřadem Karviné v roce 2008 (8). Druhá úroveň „mírně 

nevyvážených výsledků“ byla dosažena úřadem Bruntálu v roce 2009 (11), úřadem Hranic 

v roce 2008 (20), Jablunkova v roce 2008 (23), Konice v roce 2009 (24), Kopřivnice v letech 

2008 a 2009 (25, 26), Děčína v roce 2009 (28), Konice v roce 2008 (29), Chrudimi v roce 

2009 (29), Šternberku v roce 2009 (32). Třetí úroveň již ukazuje na „nevyvážené výsledky“, 
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ty byly dosaženy úřady Šumperku v roce 2008 (40), Děčína v roce 2008 (42) a Prostějova 

v roce 2009 (44). Poslední úrovně „výrazně nevyvážených výsledků“ dosáhl Tábor v roce 

2009 (53). 

 

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že 4 z 15 sebehodnotících zpráv z let 2008 a 2009 

vybraných úřadů vykazují nevyvážené a výrazně nevyvážené bodové výsledky v rámci 

jednotlivých kritérií, v procentuálním vyjádření se jedná o 26 % sebehodnocení. Mírně 

nevyvážené výsledky vykazuje 10 z 15 sebehodnotících zpráv z let 2008 a 2009 (67 %). 

Vyvážené výsledky byly dosaženy pouze v rámci 1 sebehodnotící zprávy z 15 (7 %). Rovněž 

lze tvrdit, že vyváženost/nevyváženost bodových výsledků nemá souvislost jak s velikostí 

úřadu, správního obvodu či správního centra, ale také s délkou uplatňování modelu 

CAF či stupně dosaženého ocenění za kvalitu. Výše uvedené dokládají bodové výsledky 

úřadu Děčína, který vykazoval v roce 2008 „nevyvážené výsledky“, jenž v roce 2009 zlepšil 

na úroveň „mírně nevyvážené“, a přesto v obou letech získal vysoké hodnocení v rámci 

Národní ceny kvality, kdy byl oceněn jako finalista. Model CAF implementuje od roku 2004. 

Podobně je možné argumentovat v případě úřadu Prostějova. 

 

Výše uvedená zkoumaná vyváženost byla ověřena rovněž prostřednictvím korelační 

analýzy, která vycházela z předpokladu, že: „Pro excelentní organizace je charakteristické 

pevné propojení kritéria 1 s kritérii 2, 3, 4 a kritéria 3 s kritérii 4, 5.“ A v tomto případě bylo 

očekáváno, že korelační analýza ukáže na velmi významnou lineární závislost. Dále byl 

ověřován prostřednictvím korelační analýzy tzv. princip holistického pojetí modelu CAF, jenž 

„předpokládá příčinnou vazbu (kauzální vztah) mezi předpokladovými a výsledkovými 

kritérii“, a v tomto případě byla očekávána významná lineární závislost. 

 

Z pohledu výše definovaného prvního předpokladu lze říci, že velmi významná lineární 

závislost se prokázala u všech případů mimo mezi kritériem 1 a kritériem 4. U posledně 

vyjmenovaných kritérií byla korelační analýzou potvrzena pouze významná závislost. Naproti 

tomu naplnění tzv. holistického principu ve smyslu druhého předpokladu korelační analýza 

potvrdila pouze z 50 %. Jinými slovy lze říci, že u zbývajících 50 % vazeb mezi kritérii 

předpokladů a výsledků nebyla prokázána významná lineární závislost. 

 

Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že hypotéza č. 1: „Úřady obcí 

s rozšířenou působností, které získaly nejvyšší ocenění v rámci cen za kvalitu (Národní cena 
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za kvalitu, Rezortní ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě) za roky 2008 

a 2009 dosahují v procesu sebehodnocení dle modelu CAF 2006 vyvážené výsledky pouze 

v předpokladových kritériích“, byla potvrzena pouze zčásti. 

 

V návaznosti na shora uvedené je možné úřadům ORP doporučit, aby zaměřily svou 

pozornost na sledování tří úrovní výkonnosti v relaci k hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: 

• celkovou, za dané časové období; 

• provozní (procesní), a to ve smyslu využití zdrojů potřebných zajištění zejména 

hlavních procesů; 

• projektovou, která je dána realizovanými jednorázovými plánovanými záměry 

neinvestiční/investiční povahy, např. vzdělávání zaměstnanců nebo modernizace 

vybavení instituce v oblasti informačních technologii. 

 

Dosažené výsledky v uvedených třech typech výkonnosti instituce veřejné správy je možné 

relevantně vyhodnotit až na základě jejich porovnání s vytyčenými operačními 

a strategickými cíli. Z čehož vyplývá, že cíle instituce by měly být stanoveny a formulovány 

tak, aby vyhodnocení výkonnosti bylo možné138. 

 

Jednotlivé rozměry výkonnosti vyjadřují srovnání (např. rozdíl, podíl) finančních a početních 

ukazatelů nebo jejich kombinací, viz Tab. 8.1.  

 

Z Tab. 8.1 vyplývá, že úroveň např. celkové hospodárnosti úřadu dává srovnání 

plánovaných a skutečných výdajů, nutno dodat, při zachování objemu a rozsahu služeb 

instituce. Celková efektivnost je pak dána rozdílem celkových vstupů (podnětů, žádostí, 

zahájených řízení z moci úřední, úkolů atd.) a celkových dosažených výstupů (rozhodnutí, 

stanovisek, výpisů aj.) za dané období. Poslední, a dá se říci nejvýznamnější, fáze 

výkonnosti veřejné správy je účelnost, která vyjadřuje míru naplnění cílů dané instituce 

stanovených na základě zjištěných potřeb a očekávání zainteresovaných stran139 včetně 

občanů/zákazníků, a to ve vztahu ke kvalitě dosažených výsledků, které jsou konfrontovány 

                                                 
138 Klasické parametry cílů (ale také dílčích úkolů) vystihuje angl. zkratka SMART (specifický, měřitelný, 
akceptovaný, reálný, termínovaný). 
139 Míra splnění očekávání občanů/zákazníků a zainteresovaných stran – vyjadřuje stupeň a naplnění poslání, 
vize a následně strategických a dílčích cílů instituce definovaných vedením instituce, zákazníky 
a zainteresovanými stranami (např. politickými představiteli). Očekávání zainteresovaných stran lze v určitých 
činnostech (správní činnost) chápat jako tzv. očekávání společnosti vyjádřené v legislativních požadavcích 
na danou činnost, respektive na její kvalitu 
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kontrolní činností, speciálními audity či nezávislými přezkumy. Analogicky lze komentovat 

výkonnost na úrovni dílčích procesů (provozní výkonnost), která je sledována obyčejně 

v rámci určitého organizačního útvaru, např. odbor dopravy. Poslední příklad z Tab. 8.1 

ukazuje možnosti vyjádření výkonnosti konkrétního zpravidla jednorázového záměru/projektu 

investiční, neinvestiční povahy dané instituce. 

 

Tab. 8.1. Možnosti měření výkonnosti veřejné správy 

 Hospodárnost Efektivnost Účelnost 

C
el

ko
vá

 

Celkové 
plánované 

výdaje 

Celkové 
skutečné 
výdaje 

Celkový 
počet 

jednotek na 
vstupu 

(podněty, 
žádosti, 
předpisy 

plateb atd.) 

Celkový počet 
jednotek na 

výstupu 
(rozhodnutí, 
osvědčení, 
stanovisek, 

výpisů atd.) a 
celkové 
skutečné 
výdaje 

Celkové 
výsledky 

provedených 
kontrol, 

nezávislého 
přezkumu a 

auditů 

Míra naplnění 
spokojenosti 

zákazníků/občanů a 
očekávání 

zainteresovaných 
stran 

Celkové 
plánované 

příjmy 

Celkové 
skutečné 
příjmy 

P
ro

vo
zn

í 

Plánované 
výdaje na 
zajištění 

procesu (vč. na 
materiál, 

energii, úklid, 
mzdové 
náklady) 

Skutečné 
výdaje na 
zajištění 
procesu 

Počet podnětů 
a žádostí 

Počet 
vydaných 

rozhodnutí a 
skutečné 
provozní 
výdaje 

Výsledky 
následné 
kontrolní 
činnosti či 

počet 
oprávněných 

stížností apod. 

Míra naplnění 
dílčích provozních a 

celkových 
organizačních cílů 

P
ro

je
kt

ov
á 

Plánované 
výdaje na 

projekt (např. 
vzdělávání 

zaměstnanců 
ECDL) 

Skutečně 
vynaložené 
výdaje na 

projekt 

Projekt 
(záměr) - 

představa o 
výsledku 

(např. datum 
ukončení, 

počet 
proškolených 
zaměstnanců, 
konečná cena, 

kvalita) 

Počet 
proškolených 
zaměstnanců a 

skutečné 
výdaje na 

projekt 

Získané nové 
znalosti 

zaměstnanců 

Míra 
spokojenosti/splnění 
očekávání občanů a 
zainteresovaných 

stran (např. 
spokojenost 
zaměstnanců 

s kvalitou 
vzdělávání, 

výsledky hodnocení 
výkonnosti 

zaměstnanců) 

Vlastní zdroje a 
dotace na 
projekt 

Cizí zdroje 
(úvěry, 

půjčky) na 
projekt 

Pramen: Vlastní zpracování. 

 

Další doporučení, které směřuje k zlepšení výsledků v rámci provedeného sebehodnocení 

dle modelu CAF a hlavně kvality daného úřadu ORP, se týká otázky stanovení zákazníka 

a jeho potřeb. 

 

Pochopení, kdo je zákazníkem, je pro organizaci podstatnou otázkou z hlediska zavádění 

systému řízení kvality, ale rovněž nelehkým úkolem, zejména jedná-li se o instituci veřejné 

správy. Pro správnou identifikaci zákazníka je důležité definovat klíčové procesy organizace 



150 
 

a jim pak přiřadit skupiny zákazníků. Například základním produktem (výstupem 

klíčových procesů) úřadu ORP jsou informace mající rozličnou podobu či formu. Převážně 

jde o různé typy rozhodnutí (např. povolení, zákaz či přerušení činnosti, nájemní smlouvy, 

aj.), usnesení (koordinační a jiná stanoviska, o zastavení řízení apod.), osvědčení, doklady 

(občanské průkazy, rodné listy, řidičské průkazy, výpisy z rejstříku trestů aj.) a mnohé další, 

úřadem poskytované jak v rozsahu svěřených úkolů v rámci samostatné působnosti města, tak 

kompetencí vyplývajících z přenesené působnosti obce s rozšířenou působností. 

 

Příklad možného třídění zákazníků na úrovni úřadu ORP uvádí Tab. 8.2. V této 

souvislosti by měla být zvážena role volených zastupitelů, respektive zastupitelstva obce 

a rady obce, kteří v samostatné působnosti vstupují do klíčových procesů zajišťovaných 

úřadem, a to jednak formulují požadavky na určitý cílový stav a následně se podílejí 

na podobě produktu a v neposlední řadě schvalují jeho konečnou verzi. Možné řešení nabízí 

tedy Tab. 8.2, kde zastupitelé vystupují v roli kvazi interních zákazníků vůči úřadu. 

 

Tab. 8.2. Segmenty zákazníků na příkladu úřadu ORP 

ZÁKAZNÍCI ÚŘADU 

Interní Kvazi interní Externí 

Zaměstnanci Zastupitelé Fyzické a právnické osoby 

Pověření zaměstnanci 
(např. vedoucí 

zaměstnanci, úředně 
pověřené osoby), ostatní 

zaměstnanci. 

Zastupitelstvo obce, rada 
obce, starosta a 

místostarosta obce. 
Občané 

Fyzické (jednotlivci) a 
právnické osoby 

(organizace ziskového i 
neziskového charakteru) 

Vlastní zpracování. 

 

Segmenty zákazníků uvedené v Tab. 8.2 lze využít k definování originálních požadavků 

na činnosti úřadu, které v konečném důsledku vyjadřují směřování a definování kvality 

úřadu a jejího řízení. Např. segment zaměstnanci posuzuje kvalitu úřadu dle úrovně 

odpovídajícího pracovního prostředí, spravedlivých a motivačních platových a sociálních 

podmínek, možnosti vlastní realizace a růstu, profesionality managementu a kolegů apod. 

Segment zastupitelé je zejména spokojen s prací úřadu (tedy i kvalitou), pokud činnosti 

a úkoly úřadu jsou zajišťovány v zájmu nejvyšší hospodárnosti, efektivity a účelnosti. 

Občané představují skupinu, která posuzuje kvalitu veřejné správy (úřadu) podle dopadu její 

činnosti na úroveň životních a sociálních podmínek v dané obci či regionu. Fyzické osoby 

i právnické osoby v roli žadatelů a účastníků správního řízení jsou spokojeni zejména 
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tehdy, když správní řízení probíhá bez průtahů, odborně a profesionálně a jejich komunikace 

s úřadem je časově ani finančně neúměrně nezatěžuje. Ostatní organizace (např. partneři 

smluvní, dozorové orgány) posuzují kvalitu úřadu podle úrovně vzájemné komunikace 

či dodržování smluvních podmínek, legislativy apod. 

 

V následující části se disertační práce zaměřuje na výzkum problematiky přínosů a vlivu 

realizace metody benchmarkingu v podmínkách úřadů ORP. Výzkum jednak vycházel 

z dat a informací, které byly získány prostřednictvím dotazníkového šetření, kdy byli osloveni 

aktivní členové BI 2005 a dále také z charakteristiky samotného projektu BI 2005. Stěžejním 

úkolem výzkumu bylo ověření hypotézy č. 2: „Úřady obcí s rozšířenou působností, které jsou 

aktivně zapojeny do projektu BI 2005, potvrzují, že benchmarking pozitivně ovlivňuje jejich 

výkonnost ve smyslu snižování běžných výdajů, zvyšování produktivity práce jak pracovníků, 

tak jednotlivých odborů, a to bez ohledu na jejich velikost (počet zaměstnanců, počet obyvatel 

správního obvodu, počet obyvatel správního centra).“ 

 

Dotazník byl sestaven na základě informací a poznatků získaných na základě osobních 

rozhovorů se zástupci VCVS, o.p.s, zapojených úřadů do BI 2005, článků a statí uveřejněných 

v odborném tisku, aj. 

 

Prostřednictvím programu BI 2005 mohou úřady ORP posuzovat a porovnávat vlastní 

výkony s ostatními úřady ve své kategorii a početná členská základna umožňuje každému 

úřadu nalézt toho nejvhodnějšího partnera (partnery) ve smyslu konkrétních specifik daných 

velikostí úřadu, správního obvodu či jinými faktory, jako je hustota osídlení, věková struktura 

obyvatel, ekonomická činnost a struktura regionu, nezaměstnanost apod. 

 

Počet aktivních členů BI 2005 (k 1. 1. 2010) ve výši 68 úřadů ORP, na které bylo 

zaměřeno dotazníkové šetření, představuje 34% podíl z celkového počtu 205 ORP ČR. 

Z oslovených 68 aktivních členů prostřednictvím dotazníkového šetření zpětně reagovalo 

28 úřadů ORP, jejichž velikostní struktura je srovnatelná se základním souborem 

68 oslovených úřadů, viz Tab. 7.2. A v této spojitosti je v závěru kap. 7.2.3 rovněž proveden 

intervalový odhad korelačního koeficientu počtu kladných odpovědí, který ukazuje, jak 

by na otázky odpovědělo všech 68 původně dotázaných aktivních členů (respondentů), a to 

se spolehlivostí 95 %. 
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V souhrnu lze na základě provedeného dotazníkového šetření a jeho výsledků, které byly 

podrobeny rozboru, korelační analýze a intervalovému odhadu korelačního koeficientu, 

konstatovat, že úřady (respondenti) potvrzují: 

 

• přínos benchmarkingu v podobě BI 2005 pro rozhodování managementu úřadu, 

a to bez ohledu na vlastní velikost – co do počtu zaměstnanců úřadu, počtu obyvatel 

správního centra správního obvodu; 

• přínos benchmarkingu v podobě BI 2005 pro zlepšení práce pracovníka/úseku, 

a to bez ohledu na vlastní velikost – co do počtu zaměstnanců úřadu, počtu obyvatel 

správního centra správního obvodu; 

• zvýšení produktivity pracovníků/úseku na základě organizační změny provedené 

z podnětu srovnání v rámci BI 2005 – a k tomuto tvrzení se více přiklánějí menší 

úřady. 

 

Dále respondenti bez ohledu na vlastní velikost a dobu členství v BI 2005 ve většině 

souhlasí s názorem, že: 

• benchmarking považují za vhodnou metodu pro zvyšování jak kvality, tak výkonnosti 

úřadu.  

 

Pouze 25 % z 28 respondentů udává, že: 

• změny v organizační struktuře a pracovních postupech, které uskutečnili z podnětu 

srovnání v rámci BI 2005, měly příznivý vliv na snížení běžných výdajů úřadu, 

a do této skupiny zejména patří velikostně menší úřady; 

• neexistují (interní, externí) překážky, které snižují možnosti a efektivitu 

benchmarkingu v praxi úřadu, a do této skupiny zejména patří také velikostně menší 

úřady (počet zaměstnanců) s menším správním centrem a správním obvodem 

(ve smyslu počtu obyvatel). 

 

Naopak 61 % úřadů z 28 respondentů (velikostně větších úřadů) připouští, že  

• v průběhu realizace benchmarkingu narážejí na překážky interního i externího 

charakteru, které snižují možnosti a efektivitu uplatnění benchmarkingu v praxi. 
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Výše uvedena hypotéza č. 2 byla na základě provedených analýz výsledků dotazníkového 

šetření potvrzena téměř jednoznačně, kdy pouze vliv benchmarkingu na snižování běžných 

nákladů nebyl potvrzen většinou respondentů.  

 

Doporučení vztahující k uplatnění benchmarkingu reaguje na překážky a bariéry 

uvedené respondenty v rámci dotazníkového šetření (viz otázku č. 4). Doporučení níže 

uvedené lze aplikovat i v případě překážek a bariér, které se vyskytují při implementaci 

modelu CAF. 

 

Za klíčový element v oblasti překážek se jeví nezájem politického vedení v podmínkách úřadů 

ORP o aktivity zaměřené na řízení a zvyšování kvality veřejné správy prostřednictvím výše 

dotčených metod. Klíčový proto, že postoj a podpora politického vedení má vliv 

na angažovanost vedoucích zaměstnanců, kteří pak často chápou úkoly vyplývající 

z implementace metod zvyšujících kvalitu za méně důležité a navíc velmi pracné. Na základě 

získaných poznatků lze odvozovat, že nezájem politického vedení úřadu ORP pramení jednak 

z neznalosti problematiky řízení kvality, a tedy přínosů a možností konkrétních metod 

zvyšujících kvalitu veřejné správy (pozn. existují výjimky), a dále z málo průkazných 

výsledků a efektů aplikace uvedených metod, které jsou vykazovány v průběhu krátkého 

období (1 rok). Jedná se zejména o očekávané finanční efekty na straně jak výdajů rozpočtu 

obce čili jejich snižování, tak na straně příjmů rozpočtu obce, a v tomto případě jejich 

zvyšování (např. úspěšnější vymáhání pohledávek, zvýšení příjmů z dotací jiných veřejných 

rozpočtu zejména EU). Doporučení v tomto smyslu směřuje jednak k zvyšování 

vzdělanosti v otázkách kvality a jejího řízení, které je nutné zaměřit na představitele 

politického vedení úřadu ORP včetně členů rady města (magistrátu), a také na zaměstnance 

konkrétního úřadu, prioritně pak na vedoucí zaměstnance, např. formou průběžného 

vzdělávání dle zákona 312/2002 Sb. Dále je nutné zvýšit a zlepšit informovanost 

zainteresovaných stran úřadu ORP v oblasti dosažených výsledků prostřednictvím 

uplatnění metod zvyšujících kvalitu veřejné správy a hlavně, o přijatých opatřeních 

k zlepšení stávajícího stavu. Opatření ve formě cílů by měly být srozumitelná, realistická, 

měřitelná a dosažitelná. V neposlední řadě je potřebné zainteresované strany průběžně 

informovat o postupu při naplňování stanovených cílů.  
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9 ZÁVĚR  

 

V podmínkách ČR lze pozorovat od roku 1989 v důsledku společenských změn obrat 

pozornosti a postoje občanů a ostatních osob vůči veřejné správě a jejím představitelům. 

Nejčastěji se soustředění kritiků ubírá směrem k výkonnosti, legalitě, zákonnosti a etice 

veřejné správy. Kritika přichází i z řad samotné veřejné správy a upozorňuje mimo jiné 

na nedostatečně transparentní a efektivní výkonnost, na nízkou motivaci zaměstnanců veřejné 

správy k profesionální, odborné a loajální veřejné službě či na korupční jednání ve veřejné 

správě. 

 

Na uvedené slabiny veřejné správy reaguje řada manažerských nástrojů, které jsou 

orientovány na řízení výkonnosti, procesů a kvality. V podmínkách veřejné správy ČR 

se od roku 2000 implementuje řada metod zvyšujících kvalitu veřejné správy, ke kterým 

předně patří metoda benchmarking, model CAF, model excelence EFQM, metoda BSC, 

normy řady ISO 9000, MA 21 apod. K nejčastěji uplatňovaným metodám ve veřejné správě 

ČR pak patří model CAF a benchmarking, kterým byla v disertační práci věnována zvýšená 

pozornost.  

 

Disertační práce se zaměřuje na uplatnění uvedených metod zvyšujících kvalitu veřejné 

správy v podmínkách vybrané části veřejné správy v ČR, která prezentuje územní samosprávu 

a zároveň zajišťuje úkoly všeobecné státní správy na místní úrovni v nejširším měřítku - 

úřady obcí s rozšířenou působností.  

 

Z pohledu problematiky kvality je obsah disertační práce orientován na hodnocení 

implementace vybraných metod zvyšujících kvalitu veřejné správy v podmínkách úřadů obcí 

s rozšířenou působností. Metody zvyšující kvalitu veřejné správy představují v prvé řadě 

manažerský přístup k řízení (ovlivňování) kvality. A v tomto smyslu je nutné podtrhnout, že 

disertační práce tedy primárně neřeší problematiku kvality konkrétních produktů (služeb) 

úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 

V úvodu disertační práce byly stanoveny dva cíle disertační práce, definovány dvě hypotézy, 

zvoleny konkrétní vědecké metody a postup. 
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Hlavním cílem disertační práce bylo vyhodnotit uplatnění vybraných metod zvyšujících 

kvalitu veřejné správy v praxi úřadů obcí s rozšířenou působností a vymezit předpoklady 

a podmínky pro jejich vyšší účinnost v praxi veřejné správy.  

 

Dílčím cílem disertační práce bylo charakterizovat a posoudit přínosy vybraných metod 

zvyšujících kvalitu veřejné správy pro výkonnost úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 

Zmíněné hodnocení uplatnění vybraných metod zvyšujících kvalitu veřejné správy – 

model CAF a metoda benchmarking (dále také vybrané metody) – vycházelo z těchto 

faktů, které byly v rámci zpracování disertační práce formulovány a ověřeny: 

 

• vybrané metody jsou institucemi veřejné správy v ČR uplatňovány (užívány) 

na principu dobrovolnosti; 

• z celkových 72 uživatelů modelu CAF z řad institucí veřejné správy (přímé 

státní správy a územní samosprávy) v letech 2003 - 2010 tvoří 95 % úřady obcí 

s rozšířenou působností; 

• z celkových 116 uživatelů metody benchmarking z řad institucí veřejné správy 

v letech 2000 – 2010 tvoří 89 % úřady obcí s rozšířenou působností; 

• za objektivní výsledky sebehodnocení dle modelu CAF dané instituce veřejné 

správy je možné považovat ty, které byly oceněny v rámci ceny Ministerstva 

vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, a to na úrovni stříbrného 

ocenění – „Organizace dobré veřejné služby“ nebo v rámci Národní ceny 

za kvalitu v kategoriích – oceněný finalista a vítěz ceny; 

• za objektivní přístup a výsledky uplatnění metody benchmarkingu je možné 

považovat ty, které instituce veřejné správy (úřady ORP) dosahují zapojením 

do projektu Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005). 

 

Stěžejní část hodnocení (dle stanovených cílů) uplatnění vybraných metod zvyšujících kvalitu 

veřejné správy v praxi úřadů ORP se opírala o verifikaci stanovených hypotéz:  

 

• Hypotéza č. 1: „Úřady obcí s rozšířenou působností, které získaly nejvyšší ocenění 

v rámci cen za kvalitu (Národní cena za kvalitu, Rezortní cena Ministerstva vnitra 
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za kvalitu ve veřejné správě) za roky 2008 a 2009 dosahují v procesu sebehodnocení 

dle modelu CAF 2006 vyvážené výsledky ve všech jeho kritériích.“  

• Hypotéza č. 2: „Úřady obcí s rozšířenou působností, které jsou aktivně zapojeny 

do projektu BI 2005, potvrzují, že benchmarking pozitivně ovlivňuje jejich výkonnost 

ve smyslu snižování běžných výdajů, zvyšování produktivity práce jak pracovníků, tak 

jednotlivých odborů, a to bez ohledu na jejich velikost (počet zaměstnanců, počet 

obyvatel správního obvodu, počet obyvatel správního centra).“ 

 

Objektem aplikace zvolených vědeckých metod – deskriptivní a komparativní analýzy, 

SWOT analýzy, korelační analýzy byly zejména: 

 

• sebehodnotící zprávy dle modelu CAF vybraných úřadů ORP z let 2008 a 2009, 

kdy vybrané úřady ORP představují 92 % všech oceněných institucí v letech 2008 

a 2009 v rámci ceny Ministerstva vnitra ČR a 67 % oceněných institucí v letech 2008 

a 2009 v rámci Národní ceny, a to za model CAF; 

• metodika a zaměření benchmarkingu v rámci projektu BI 2005 a výsledky 

vlastního dotazníkového průzkumu zaměřeného na aktivní členy projektu BI 2005. 

 

Provedené hodnocení uplatnění modelu CAF v podmínkách úřadů ORP, které v disertační 

práci bylo realizováno ve výše uvedeném rámci, vyústilo v následující závěry (podrobně 

formulované v kap. 8): 

 

• v bodovém vyjádření, které představuje u modelu CAF kvantitativní hodnocení 

předložených důkazů v rámci jeho jednotlivých kritérií (na škále 0 - 100 bodů), 

vykazuje většina (87 %) vybraných úřadů ORP vyšší bodové zisky u kriterií 

předpokladů; 

• v oblasti předpokladů dosahují nejnižších bodové hodnoty úřady ORP ve vztahu 

k procesům (kritérium 5);  

• v oblasti kritérií výsledků dosahují nejnižší bodové hodnocení úřady ORP ve vztahu 

k občanům/zákazníkům (kritérium 6); 

• komplexní hodnocení bodových výsledků ukázalo, že úřady ORP v rámci 

sebehodnocení: 

a) dosahují mezi kritérií 1 – 5 (předpoklady) významné (pevné) propojení, 
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b) nedosahují z větší části (54 %) kauzálního vztahu mezi předpokladovými 

a výsledkovými kritérií,  

c) vykazují ve většině celkově nevyvážené bodové výsledky (vysoké rozdíly 

mezi maximální a minimálním počtem bodů za jednotlivá kritéria 1 - 9 ); 

 

• kvalitativní rozměr hodnocení výsledků sebehodnocení ve formě předložených důkazů 

především dokládá, že 

a) úřady vytváří řadu předpokladů zejména v oblastech etiky, výkonnosti 

a odbornosti zaměstnanců, vlastních procesů a jejich identifikace, partnerství 

a spolupráce včetně výměny dobré praxe, šetření spokojenosti občanů/zákazníků 

a zaměstnanců, které mají v důsledku pozitivní vliv na kvalitu ve veřejné správě; 

b) v menší míře a intenzitě úřady provádí měření a vyhodnocování výkonnosti 

klíčových procesů ve smyslu hospodárnosti, efektivity a účelnosti; 

c) obecně slabým místem je problematika strategického řízení rozvoje úřadu a jeho 

propojení s potřebami zákazníků/ občanů, procesy, zdroji a učící se organizací. 

 

Hodnocením detekovaná slabá místa – nevyváženost bodových výsledků mezi jednotlivými 

kritérii, nedostatečné vyhodnocení výkonnosti hlavních procesů, absence strategického 

plánování apod. – je vhodné řešit v rámci akčních plánů zlepšování na úrovni konkrétních 

úřadů ORP. 

 

Obecně lze konstatovat, že k základním předpokladům vyšší účinnosti implementace 

modelu CAF v praxi úřadů ORP (ale i ostatních institucí ve veřejné správě) náleží ty, které 

může ovlivnit samotný úřad ORP. Stěžejním předpokladem je obzvláště aktivní přístup 

a závazek vedení úřadu ORP k zvyšování kvality a výkonnosti prostřednictvím metody 

CAF. Neméně důležitý je kompetentní sebehodnotící tým, který má srozumitelně vymezený 

mandát v mezích implementace modelu CAF. A v neposlední řadě otevřenost daného úřadu 

ORP ke sdílení informací jak směrem k interním zainteresovaným stranám (zaměstnancům), 

tak externím subjektům (spolupráce s jinými organizacemi/úřady – výměna zkušeností, 

externí nezávislý pohled na výstupy sebehodnocení apod.).  

 

Rovněž provedené hodnocení ve vztahu k uplatnění benchmarkingu v podmínkách úřadů 

ORP, které v disertační práci bylo realizováno ve výše uvedeném rámci, vyústilo především 

v následující závěry (podrobně formulované v kap. 8): 
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• benchmarking má přínos pro rozhodování managementu úřadu OPR, přispívá 

k zlepšování práce a zvyšování produktivity zaměstnanců, organizačních útvarů 

a úřadu jako celku; 

• účinnost benchmarkingu v praxi snižují překážky, které jsou spatřovány 

v nedostatečné podpoře vedení při jeho zavádění, neochotě středního managementu 

při získávání dat a zadávání dat a realizaci změn. 

 

Dle zvoleného postupu byla v disertační práci nejprve věnována pozornost teoretickému 

vymezení veřejné správy, konkrétně pak oblasti územní samosprávy a obcím s rozšířenou 

působností, které vedle samostatné působností zajišťují ve vymezeném správním obvodu 

přenesenou působnost státní správy. 

 

Institut přenesené působnosti je v podmínkách místní správy na území dnešní ČR 

uplatňován od roku 1849, kdy na základě provizorního říšského obecního zákona vznikly tři 

typy obcí (místní, okresní a krajské) a dvojí působnost obcí (přirozená a přenesená). 

V současné době je přenesená působnost státní správy na obce aplikována na základě 

zvláštních zákonů v různém rozsahu (5 typů obcí podle míry přenesené působnosti). 

Stěžejním právním předpisem je pak zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Největší rozsah přenesené 

působnosti státní správy je delegován na 205 obcí s rozšířenou působnosti (ORP). Obce 

vykonávají státní správu prostřednictvím vlastních orgánů, a to v největší míře 

prostřednictvím obecních úřadů (městské úřady, magistráty, úřady městských částí nebo 

městských obvodů statutárních měst).  

 

V návaznosti na předmět disertační práce, který je věnován problematice řízení kvality 

v podmínkách úřadů ORP je výrazná část disertační práce věnována managementu ve veřejné 

správě a zejména pak problematice managementu výkonnosti, která s kvalitou ve veřejné 

správě úzce souvisí.  

 

Management výkonnosti dané organizace (a tedy i instituce veřejné správy) stejně jako 

management kvality představuje podsystém samotného managementu respektive 

managementu ve veřejné správě (řízení ve veřejné správě). Management ve veřejné správě 

ve smyslu naplnění pojmu „management“ představuje přístupy k řízení, které jsou spojeny 
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s rolí a funkci manažera a zavádění manažerských metod v organizaci. Management lze tedy 

označit za aktivity spojené s ekonomizací a řízením veřejné správy. V tomto ohledu je nutné 

připomenout koncepci New Public Management (NPM), která představuje nový styl řízení 

ve veřejné správě zaměřený především na efektivnost a účelnost. Principy NPM jsou blízké 

výkonnostnímu řízení, byť byl NPM vyvinut v zemích s odlišným systémem veřejné správy 

(USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie aj.), než jaký je tradičně uplatňován 

v podmínkách kontinentální Evropy (tedy i ČR). NPM ovšem nalézá v posledních deseti 

letech pochopení a uplatnění rovněž v  těchto zemích (např. Německo, Rakousko, Francie), 

kde veřejná správa je dominantně pojímána ve smyslu správního práva a správní vědy, a to 

v důsledku ekonomických tlaků a krize. 

 

Výkonnost a její řízení ve veřejné správě se v současné době opírá o dva klíčové koncepty, 

které nabízí prostředek pro její měření a vyhodnocování. Což je v případě veřejné správy 

důležitým faktorem, protože jak je známo, ve veřejné správě absentuje konkurenční prostředí, 

i klíčový ukazatel výkonnosti – zisk. Prvním přístupem je koncepce tzv. dříve „3E“, nyní 

„4 E“ (efficiency 1 – hospodárnost, efficiency 2 – efektivnost, effectiveness – účelnost, 

equity – rovnost), a druhým přístupem je „vstupně výstupní model měření výkonnosti“, 

který také pracuje s parametry výkonnosti typu – hospodárnost, produktivita, efektivnost, 

účelnost a nákladová efektivnost. K doplnění uvedeného je nutné připomenout, 

že v podmínkách ČR je srovnatelně chápan i výkon finanční kontroly ve veřejné správě, který 

se zaměřuje na hospodárnost, efektivnost a účelnost v procesu nakládání s veřejnými 

prostředky, viz zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. 

 

V disertační práci je zvýšená pozornost věnována teoretickému vymezení problematiky 

související s řízení kvality ve veřejné správě, která má obecně výchozí dimenzi v podobě 

teoretických přístupů a koncepcí. Požadavky a filozofii teoretických koncepcí zejména TQM 

odráží metody zvyšujících kvalitu ve veřejné správě. Problematika zavádění řízení kvality 

v prostředí veřejné správy je také úzce spjatá s podmínkami a záměry státu, které vytváří 

vhodné a motivující prostředí pro účinnou implementaci metod zvyšujících kvalitu veřejné 

správy. V tomto ohledu disertační práce také charakterizuje a systematizuje východiska 

zavádění řízení kvality a výkonnosti veřejné správy.  

 

Celkové řízení kvality (TQM) představuje metody, techniky, systém a přístupy 

k usměrňování, ovlivňování a neustálého zlepšování kvality organizace. TQM staví 
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na vhodné, produktivní a správné komunikaci se všemi zainteresovanými stranami. Vytváří 

uvnitř organizace novou kulturu podporující zainteresovanost, zúčastněnost a aktivitu 

managementu a zaměstnanců na efektivních a účelných výsledcích včetně plnění cílů 

organizace ve všech jejich oblastech. Formuluje závazek vůči zákazníkům a ostatním 

zainteresovaným stranám ohledně udržitelné kvality vlastních produktů, tak jejich dopadů na 

vlastní okolí a celou společnost. 

 

Změny přístupu k úloze kvality ve společnosti jsou progresivní od druhé poloviny 20. století 

a kulminují na jeho konci. Kvalita a její měření a řízení není již záležitostí pouze hmotných 

statků (výrobků), ale stává se nezbytnou doménou také v oblasti služeb, tedy i veřejných 

služeb a veřejné správy. Kvalita dostává nový rozměr, již se nehovoří pouze o vlastnostech 

či souhrnu vlastností, které by měl daný výrobek či služba splňovat. Kvalita je komplexně 

pojímána a řízena, hovoří se o kvalitní organizaci. Na kvalitu se pohlíží z perspektivy 

spotřebitele, uživatele, klienta, dodavatele, partnera i občana, a ti všichni jsou chápáni jako 

zákazníci či zainteresované strany dané instituce.  

 

Na druhou stranu je nutné říci, že z poznatků teorie i praxe veřejné správy je patrné, 

že užívání pojmu zákazník je v podmínkách veřejné správy diskutabilní záležitostí. 

Občanství je jednak považováno za určitý statut fyzické osoby, který nabývá na významu jak 

v právních vztazích, tak při uplatnění práv v procesech řízení dané společnosti. Na druhou 

stranu je postavení jednotlivce v komunikaci s veřejnou správou ovlivněno jeho nerovným 

postavením vůči orgánům veřejné správy ve správním řízení, pak lze těžko hovořit o roli 

zákazníka tak, jak je pojatá v tržním prostředí, viz Baťovo heslo „Náš zákazník, náš pán!“. 

Přesto lze hovořit v podmínkách veřejné správy ČR od počátku 21. stol. o roli zákazníka 

či klienta, a to v souvislosti s tzv. moderním pojetím veřejné správy, které vyžaduje 

uplatňování klientského přístupu a staví na manažerských přístupech, ke kterým patří 

komplexní řízení kvality.  

 

Otázky zákazníka a orientace organizace na něj jsou úzce spojeny se zjišťováním a následným 

zvyšováním jeho spokojenosti. Teorie v tomto směru nabízí řadu přístupů, které umožňují 

lépe analyzovat a hodnotit spokojenost zákazníků, jako jsou např. modely „Theory 

Attractive Quality“ nebo „The Service Quality Gap“, ale také celá řada přístupů, ke kterým 

patří průzkumy spokojenosti zákazníků/občanů. 
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Předpokladem spokojených zákazníků a zainteresovaných stran, tedy kvalitních služeb 

a produktů veřejné správy je kvalitní řízení dané organizace (instituce). Kvalitní řízení musí 

být cílově orientováno a úzce spojeno s výkonnosti organizace. Zjednodušeně lze říci, 

že kvalitní a tedy i výkonná organizace musí „dělat správné věci správným způsobem“.  

 

Na základě výše uvedeného a dalších poznatků, které byly získány jak v rámci vlastního 

výzkumu disertační práce, tak z odborných statí, příspěvků a praxe jednotlivých organizací 

veřejné správy, je možné konstatovat, že kvalitu ve veřejné správě lze posuzovat z makro 

pohledu, čili celého systému veřejné správy ČR a dopad jeho činností na celou společnost 

v mezinárodním srovnání (míra korupce, stav veřejných financí, vymahatelnost práva, 

stabilita vlády apod.), a mikro pohledu, tedy z pohledu konkrétní instituce veřejné správy 

nebo jejího souboru a dopad její (jeho) činností na konkrétní zákazníky/občany, 

zainteresované strany a region. Ve vztahu ke konkrétní instituci veřejné správy pak má kvalita 

ve veřejné správě vnější (externí) a vnitřní (interní) rozměr. To znamená, že kvalita je 

posuzována podle jednotlivých výstupů (interních a externích) dané instituce veřejné správy, 

a ty jsou konfrontovány s požadavky zainteresovaných stran včetně zákazníků. Řízení kvality 

v tomto kontextu staví na hospodárném, efektivním a účelném plnění úkolů veřejné správy. 

Interní kvalita dané instituce je předpokladem a pilířem externí kvality. 

 

Řízení kvality v podmínkách veřejné správy ČR je uplatňováno zejména prostřednictvím 

metod zvyšující kvalitu veřejné správy. Tyto metody nalezly uplatnění ve veřejné správě ČR 

jak z podnětů a na základě aktivit vlády, která pod tlakem požadavků Evropské unie a NATO 

schválila v roce 2000 Národní politiku podpory jakosti České republiky, tak, a to především, 

z důvodů oprávněných tlaků na modernizaci a ekonomizaci veřejné správy stran společnosti. 

 

Rozmach těchto metod v podmínkách ČR byl ovlivněn především realizací záměrů a cílů 

Národní politiky podpory jakosti (od roku 2007 Národní politiky kvality), která byla 

deklarována na úrovni vlády, možností financování účelově zaměřených projektů na podporu 

zavádění metod zvyšujících kvalitu veřejné správy z prostředků EU a iniciativním přístupem 

a zájmem o tuto problematiku z řad institucí územní samosprávy.  

 

Model CAF je komplexní metodou zvyšující kvalitu institucí veřejné správy vycházející 

z filosofie TQM. V rámci vlastní struktury 9 kritérií se model CAF orientuje na výsledky, 

zákazníka, řízení dle jasných cílů, řízení pomocí procesů a faktů, aktivní zapojení 
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zaměstnanců, neustále zlepšování a inovace, vzájemně výhodné partnerství a společenskou 

odpovědnost, a to s cílem zlepšování výkonnosti instituce veřejné správy. 

 

Model CAF je v podmínkách ČR uplatňován v největší míře úřady ORP a výsledky 

sebehodnocení těchto úřadů ukazují, že model CAF je vhodným a účinným nástrojem 

zvyšování kvality a výkonnosti institucí veřejné správy. 

 

Benchmarking, zjednodušeně řečeno, je soustavný proces poměřování výrobků, služeb, 

činností mezi danými subjekty za účelem stanovení cílů jejich dalšího zlepšování. Možnosti 

benchmarkingu tedy překračují hranice pouhého srovnávání činností, výkonů, procesů 

či strategií mezi dvěma nebo více subjekty. Správné a důsledné uchopení, zaměření a využití 

benchmarkingu výrazným způsobem ovlivňuje řízení, inovace a také růst kvalifikace 

pracovníků dané organizace. Benchmarking přináší dobré výsledky rovněž u institucí 

veřejné správy ČR. Uvedené lze potvrdit na příkladech zkušeností a výsledků, které dosáhly 

úřady ORP v rámci zapojení do projektu BI 2005, kde mohou vzájemně srovnávat 

a vyhodnocovat vlastní činnosti a dobré praxe. 

 

Zde se nabízí otázka, proč nejsou metody zvyšující kvalitu veřejné správy alespoň 

ve srovnatelné míře uplatňovány také v podmínkách institucí státní správy. A to i přesto, 

že víceleté zkušenosti úřadů ORP ukazují, že seriozní, odborné a soustavné uplatňování 

metod zvyšujících kvalitu má v praxi veřejné správy dobré výsledky, které pozitivně působí 

na výkonnost a zlepšování kvality v řadě oblastí úřadu počínaje provozním zabezpečením 

včetně personálního řízení, dále komunikace se zainteresovanými stranami i v procesu 

správního řízení, smluvních vztahů a spolupráce, a konče hospodárným, efektivním 

a účelným využíváním dostupných zdrojů.  

 

Zároveň je nutno konstatovat, že implementace metod zvyšujících kvalitu v podmínkách 

veřejné správy je konfrontována a doprovázená celou řadou interních i externích 

překážek a bariér, které jsou vyvolány specifickým organizačním uspořádáním úřadů ORP. 

V čele úřadu stojí starosta (u statutárních měst primátor) společně se svými místostarosty 

(u statutárních měst náměstci), o organizačních záležitostech úřadu rozhoduje rada města 

(schvaluje organizační řád úřadu) jakožto výkonný sbor zastupitelstva města a tajemník úřadu 

(vedoucí úřadu) jako zaměstnanec obce zařazený do městského úřadu (městského úřadu, 

magistrátu) je odpovědný za plnění úkolů v samostatné a přenesené působnosti starostovi. 
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Pozice tajemníka úřadu v roli vrcholného manažera v otázkách organizačních postupů a změn 

je tedy značně omezena souhlasem starosty, popřípadě místostarostů a rady města. 

 

Mezi zásadní interní bariéry účinného zavádění metod zvyšujících kvalitu v podmínkách 

úřadů ORP patří neochota a nízká angažovanost středního managementu a zaměstnanců, a to 

k realizaci změn vyplývajících ze zjištění implementace benchmarkingu či modelu CAF. 

K dalším překážkám pak patří nedostačující odborné zázemí pro koordinaci a uplatňování 

té či oné metody zvyšující kvalitu v podmínkách úřadů ORP (zejména těch menších úřadů 

cca do 100 zaměstnanců) a v neposlední řadě nedůvěra a neznalost politického vedení daného 

úřadu ORP k deklarovaným přínosům metod zvyšujících kvalitu veřejné správy, a z ní 

vyplývající nedostatečná podpora k realizaci zmíněných metod a následných organizačních 

změn apod. 

 

Úspěšnost implementace dané metody zvyšující kvalitu veřejné správy je z podstatné 

části závislá na přístupu a kompetencích vrcholového a středního managementu úřadu 

v otázkách řízení kvality. Problematika profesionálního managementu ve veřejné správě 

je aktuálním problémem, na který upozorňují nejen významní odborníci v oblasti teorie 

a praxe, ale i politici zejména v období ekonomické krize. Přičemž, jak je známo, výkonná 

organizace je řízená výkonným managementem, a to by v podmínkách veřejné správy 

znamenalo legislativně změnit status vrcholových manažerů (u úřadů ORP tajemníka 

obecního úřadu) v otázkách kompetencí a odpovědností. Změna je také nutná v oblasti 

motivace vrcholových manažerů, a to v závislosti na dosažených výsledcích při realizaci 

stanovených cílů a úkolů dané instituce (úřadu). Je tedy možné uvažovat, že v případě 

kompetentního dostatečně motivovaného managementu ve veřejné správě bude využití 

možností metod zvyšujících kvalitu veřejné správy účinnější. 

 

Metody zvyšující kvalitu veřejné správy se zaměřují na řízení kvality, která je v jejich pojetí 

zúžena na organizační a procesní stránku veřejné správy. A v této souvislosti je nutné říci, 

že hmotná stránka veřejné správy formulující konkrétní veřejný zájem v té či oné oblasti 

(např. finanční správa, vnitřní správa, živnostenská správa, sociální správa, správa životního 

prostředí apod.) není v rámci těchto metod posuzována. 

 

Zajištění veřejné správy v podmínkách České republiky je vázáno zákonným zmocněním 

a právní předpisy jsou tedy pro organizaci a vymezení poslání nositelů a vykonavatelů veřejné 
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správy určující. Lze konstatovat, že instituce veřejné správy se při plnění svých úkolů 

primárně řídí povinnostmi, které jim vyplývají z platné legislativy. V tomto kontextu stojí 

jistě za úvahu a diskusi, zda uzákonění uplatňovaní metod zvyšujících kvalitu v podmínkách 

vymezeného okruhu vykonavatelů veřejné správy (státní správa, územní samospráva) přispěje 

ke zkvalitnění služeb a zvýšení výkonnosti veřejné správy a zároveň urychlí naplnění cílů, 

které si v této oblasti vytýčila vláda. 
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