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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. 
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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.   

 

2 CÍL A METODIKA DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

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

obyvatel správního centra).“ 

 

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 
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hodnocení uplatnění metody benchmarking jsou využity metoda dotazníkového šetření 

a metoda korelační analýzy. 

 

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. 

 

3 STRUČNÝ OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Disertační práce je členěna do devíti kapitol, kdy první kapitola je věnována úvodu a poslední 

devátá kapitola závěru. Obsah disertační práce doplňuje jedenáct příloh. 

 

Druhá kapitola disertační práce je zaměřena na problematiku managementu veřejné správy. 

Jsou zde vymezeny základní pojmy a charakteristiky týkající se veřejné správy zejména její 

vybrané části – obce s rozšířenou působností, které doplňují obsahy přílohy č. 2 a č. 3 

disertační práce. Dále druhá kapitola obsahuje obecné vymezení managementu a jeho podobu 

ve veřejné správě. Závěr této kapitoly je věnován specifické oblasti managementu – 

managementu výkonnosti ve veřejné správě. 

 

Třetí kapitola disertační práce je věnována managementu a politice kvality ve veřejné správě 

se zaměřením na vymezení pojmu kvalita a teoretická pojetí této problematiky. Prostor 

je zejména věnován konceptu Total Quality Management jako výchozí platformě metod 

a nástrojů zvyšujících kvalitu ve veřejné správě. Z hlediska řízení kvality je důležitá rovněž 

funkce kontroly ve veřejné správě, které je věnována vymezená část této kapitoly. Dále 

kapitola řeší východiska zavádění metod zvyšujících kvalitu ve veřejné správě se zaměřením 

na Národní politiku kvality a strategií Smart Administration, tuto část kapitoly doplňuje 

příloha č. 4 disertační práce. 
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Čtvrtá kapitola disertační práce je zaměřena na teoretické vymezení metod zvyšujících kvalitu 

veřejné správy. Zvýšená pozornost je věnována modelu Common Assessment Framework 

(model CAF) včetně jeho systému hodnocení, který je zaznamenán v příloze č. 5 disertační 

práce. Dále kapitola obsahuje deskripci metody benchmarking včetně souvisejících 

teoretickým postulátů. K metodám zvyšující kvalitu veřejné správy rovněž patří normy řady 

ISO 9000 a metoda Balanced Scorecard, kterým je věnována závěrečná část čtvrté kapitoly 

včetně shrnutí základních atributů všech výše vyjmenovaných metod. 

 

Pátá kapitola disertační práce zaznamenává vývoj a míru uplatňování metod zvyšujících 

kvalitu ve veřejné správě v České republice. První část kapitoly je orientována na vymezení 

počátků a podpory metod zvyšujících kvalitu ve veřejné správě. Dále je prostor věnován 

hodnocení současného stavu zavedení metod zvyšujících kvalitu institucemi veřejné správy 

v České republice za období let 2000 – 2010. Míra uplatnění vybraných metod ve veřejné 

správě ČR dle vlastního průzkumu a monitoringu je obsahem přílohy č. 1 disertační práce. 

Součástí páté kapitoly je problematika oceňování kvality ve veřejné správě. K cenám 

za kvalitu ve veřejné správě náleží Ceny Ministerstva České republiky za kvalitu a inovaci ve 

veřejné správě a Národní cena kvality. 

 

Šestá kapitola disertační práce řeší praktické otázky spojené s uplatňováním modelu CAF 

v podmínkách vybraných úřadů obcí s rozšířenou působností (úřady ORP) - charakteristika 

vybraných úřadů ORP je součástí přílohy č. 6 disertační práce. Hodnocení implementace 

modelu CAF ve vybraných úřadech ORP vychází z kvantitativních a kvalitativních výsledků 

provedených sebehodnocení dle modelu CAF za roky 2008 a 2009. Hodnocení kvalitativních 

výsledků se opírá o výsledky komparativní analýzy 15 sebehodnotících zpráv, která 

je součástí přílohy č. 7 disertační práce. Hodnocení implementace modelu CAF ve vybraných 

úřadech ORP zakončují SWOT analýzy a komplexní vyhodnocení vyváženosti bodových 

výsledků sebehodnocení dosažených v podmínkách vybraných úřadů ORP, postup uplatnění 

korelační analýzy je součástí přílohy č. 8 disertační práce. 

 

Sedmá kapitola disertační práce se zabývá praktickým uplatněním metody benchmarking 

v praxi úřadů ORP. Úřady ORP uplatňuji benchmarking prostřednictvím projektu 

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005), kterému je věnována první část šesté kapitoly. 

Seznam členů BI 2005 je součástí přílohy č. 9 disertační práce. Dále kapitola řeší otázky vlivu 

uplatňování benchmarkingu na výkonnost vybraných úřadů ORP prostřednictvím analýzy dat 
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(včetně korelační analýzy – příloha č. 11 disertační práce), které byla získány na základě 

dotazníkového průzkumu. Vzor dotazníku je udává příloha č. 10 disertační práce.  

 

Osmá kapitola shrnuje stěžejní poznatky a výsledky zaznamenány v kapitolách 5 – 7 

disertační práce. 

 

4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A PŘÍNOSŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Hodnocení uplatnění modelu CAF a metody benchmarkingu (dále také vybrané metody) 

v podmínkách vybraných obcí s rozšířenou působností ve smyslu stanovených cílů disertační 

práce 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.  
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Výstupy sebehodnocení dle modelu CAF je možné posuzovat jak z pohledu dosažených bodů 

(v relaci 0 – 100 bodů) tak silných stránek a příležitostí pro zlepšování, které sebehodnocení 

odkrývá prostřednictvím předložených důkazů v mezích předpokladových a výsledkových 

kritérií modelu CAF. Z tohoto důvodu bylo hodnocení zaměřeno na kvantitativní 

a kvalitativní výsledky sebehodnocení vybraných úřadů v letech 2008 a 2009. Hodnocení 

kvalitativních výsledků sebehodnocení bylo provedeno prostřednictvím SWOT analýz – 

v oblastech předpokladů a výsledků modelu CAF.  

 

K silným stránkám řízení kvality vybraných úřadů lze jednoznačně řadit existenci a plnění 

akčních plánů zlepšování, které reagují na detekované příležitosti ke zlepšování. Následuje 

skutečnost, že vybrané úřady opakovaně realizují šetření spokojenosti občanů/zákazníků, 

a zaměstnanců. Většina vybraných úřadu uplatňuje benchmarking s cílem zvýšit vlastní 

výkonnost a sdílet nejlepší praxi. Dále k silným stránkám řízení kvality v podmínkách 

vybraných úřadů patří řada rozvojových dokumentů, koncepcí a nástrojů, které vybrané úřady 

uplatňují ve své praxi – vize, cíle kvality, etické kodexy, vzdělávací plány zaměstnanců, 

hodnocení zaměstnanců, rozpočtové výhledy a analýzy, mapy procesů, aj. Mezi silné stránky 

je třeba řadit, vybranými úřady získaná ocenění za výsledky v procesu zlepšování kvality. 

 

K slabým stránkám řízení kvality patří strategické rozvojové koncepce úřadů (existují 

výjimky, např. úřad Hranice, úřad Děčín). Tato skutečnost váže další slabé místa v řízení 

kvality vybraných úřadů, spočívající v nedostatečném propojení a koordinaci cílů s vizí, 

posláním, procesy, zdroji a zájmy zákazníků úřadů. 

 

K příležitostem pro zlepšení řízení kvality patří, a to zejména v návaznosti na uvedené slabé 

stránky strategické dokumenty typu koncepce či strategie kvality, které by vyjadřovaly jasné 

dlouhodobé záměry úřadu v oblasti zvyšování kvality a podmínky jejich naplnění. V tomto 

směru lze konstatovat, že zásadní příležitost skýtají metody zvyšující kvalitu ve veřejné 

správě, jako jsou normy řady ISO 9001, ISO 9004 a metoda Balanced Scorecard. K dalším 

příležitostem patří nástroje a přístupy, které zlepší výkonnost činností a procesů úřadů. Jedná 

se zejména manažerské účetnictví, controlling, flexibilní motivační pravidla pro odměňování 

zaměstnanců, specializované ankety a zpětné vazby reagující na aktuální otázky, směřované 

na konkrétní segmenty zákazníků. 
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K ohrožením řízení a zlepšování kvality v podmínkách úřadů ORP patří situace, které mohou 

z různých důvodů nastat a podstatným způsobem ovlivnit směr a vývoj úřadu v oblasti 

kvality. K těmto ohrožením zejména patří změna preferencí politického vedení, selhání 

komunikace úřadu se zainteresovanými stranami, výskyt korupce, legislativní změny, nízká 

motivace zaměstnanců, fluktuace zkušených a výkonných zaměstnanců, nespokojenost 

zainteresovaných stran s prací úřadů, ztráta dobrého jména apod. 

 

Kvantitativní hodnocení porovnávalo a dosažené bodové hodnoty v rámci sebehodnocení 

za jednotlivá kritéria modelu CAF v podmínkách vybraných úřadů v letech 2008 a 2009. 

Z bodových výsledků za jednotlivá kritéria a roky vyplývá, že úřady vykazují podstatně vyšší 

bodové výsledky u kritérií předpokladů nežli u kritérií výsledků. Nejnižší bodové výsledky 

dosahují vybrané úřady zvláště u kritéria 6 Občan/zákazník – Výsledky a kritéria 8 Společnost 

– výsledky. Naproti tomu nejvyšší bodové výsledky jsou úřady dosahovány v rámci kritérií 

předpokladů. Zvláště v případě kritéria 2 Strategie a plánování a kritéria 3 Zaměstnanci. 

 

Z celkového pohledu na bodové výsledky a na základě výpočtu průměrné absolutní odchylky 

a rozdílů mezi maximálními a minimálními bodovými výsledky vybraných úřadů 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“, 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 
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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 konstatovat, že u zbývajících 50 % vazeb mezi 

kritérii předpokladů a výsledků nebyla prokázána významná lineární závislost. 

 

Na základě výše uvedeného je možné tvrdit, že hypotéza č. 1 „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.“.  

byla potvrzena pouze zčásti. 

 

Hodnocení přínosů a vlivu realizace metody benchmarkingu v podmínkách úřadů ORP 

vycházelo z 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).“Samotný výzkum 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.  
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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 %. 

 

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: 
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• 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. 

 

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.  

 

Hlavní přínos disertační práce lze spatřovat v hodnocení výsledků a uplatnění vybraných 

metod zvyšujících kvalitu v podmínkách úřadů ORP, které odhalilo řadu možností k zlepšení 

řízení kvality ve veřejné správě, a to jak ve vztahu k zákazníkům veřejné správy, tak její 

výkonnosti. Doporučení vycházející z výsledků hodnocení je možné považovat za přidanou 

hodnotu disertační práce a přínos pro praxi v oblasti řízení kvality v podmínkách veřejné 

správy. 

 

Za přínos disertační práce lze také považovat sumarizaci a vyhodnocení uplatňování metod 

zvyšujících kvalitu veřejné správy v podmínkách České republiky za období let 2000 – 2010.  

  



16 
 

ANOTACE 

 

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

úřadů obcí s rozšířenou působností. Řízení kvality v podmínkách institucí veřejné správy je 

realizováno prostřednictvím metod zvyšující kvalitu veřejné správy. Jedná se o metody 

vedoucí k cílově, výkonnostně, procesně a systémově orientovanému řízení. V rámci řešení 

disertační práce byly vybrány dvě metody – model Common Assessment Framework 

a benchmarking. 

 

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. 

 

Vzhledem k tomu, že základní problematikou disertační práce je řízení kvality ve veřejné 

správě, je z teoretického hlediska stěžejní pozornost věnována základním teoretickým 

postulátům a východiskům, 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. 

 

Praktické řešení disertační práce je orientováno na hodnocení uplatnění modelu Commonn 

Assessment Framework a benchmarking v podmínkách vybraných úřadů obcí s rozšířenou 

působností, které dle provedeného šetření patří k těm institucím veřejné správy v České 

republice, které mají s implementací uvedených metod největší praktické zkušenosti. 

 

Výsledkem disertační práce je sumarizace a systematizace dosavadních poznatků a výsledků, 

které jsou dosahovány prostřednictvím implementací vybraných metod zvyšujících kvalitu 

v podmínkách úřadů obcí s rozšířenou působností. Za přínos pro praxi i teorii lze považovat 

vymezení slabých a silných míst v oblasti řízení kvality ve veřejné správě.  
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ANNOTATION 

 

Application of Methods Increasing Quality of Public Administration in Conditions of the Czech 

Republic 

 

Dissertation work deals with the quality of public administration and its management 

in conditions of selected municipal authorities with extended powers. Quality management 

in terms of institutions in public administration is done through the methods increasing the 

quality of public administration. These are methods that lead to the target, performance, 

process and system-oriented management. For the solution of the dissertation work, there 

were chosen two methods – Common Assessment Framework and benchmarking. 

 

The main aim of the dissertation is to evaluate the application of selected methods increasing 

quality of public administration in the municipal authorities with extended powers, and 

to define the terms and conditions for their increased effectiveness in practice of public 

administration. A partial aim of the dissertation is to characterize and evaluate the benefits 

of selected methods increasing quality of public administration for the performance 

of municipal authorities with extended powers. 

 

According to the fact that the core issue of the dissertation is quality management in public 

administration, the main attention is paid to basic theoretical postulates and backgrounds 

which are closely related to the quality itself, and especially to the management in public 

administration and the issue of performance (efficiency, effectiveness) of institutions in public 

administration. 

 

Practical part of dissertation is focused on the evaluation of application of Commonn 

Assessment Framework and benchmarking in conditions of selected municipal authorities 

with extended powers which – according to survey conducted among the institutions in public 

administration in the Czech Republic – belong to the institutions that have the most practical 

experience with the implementation of mentioned methods. 

 

The result of dissertation is summarization and systematization of existing knowledge and 

results that are achieved through implementation of selected methods increasing quality 

in conditions of municipal authorities with extended powers. The benefit to the practice and 
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theory can be seen in defining strengths and weaknesses in quality management in public 

administration. 
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