
 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
 
Příloha č. 1 Šetření a monitoring (míry a úrovně) uplatňování metod zvyšujících kvalitu 

ve veřejné správě ČR 

Příloha č. 2 Veřejná správa - teoretické souvislosti 

Příloha č. 3 Obce s rozšířenou působností (velikostní charakteristika) 

Příloha č. 4 Přehled východisek a podnětů pro zavádění kvality ve veřejné správě v ČR 

Příloha č. 5 Hodnotící tabulky dle modelu CAF 2006 

Příloha č. 6 Charakteristika vybraných úřadů obcí s rozšířenou působností 

Příloha č. 7 Rozbor kvalitativní stránky (předložených důkazů) sebehodnocení dle modelu 
CAF vybraných úřadů v letech 2008 a 2009 

Příloha č. 8 Hodnoty korelačního koeficientu a hodnoty významnosti korelačního 
koeficientu 

Příloha č. 9 Seznam členů BI 2005, stav k 31. 12. 2008 + členové z roku 2009 

Příloha č. 10 Vzor dotazníku, seznam oslovených úřadů obcí s rozšířenou působností 

Příloha č. 11 Postup výpočtu korelačního koeficientu a významnosti korelačního koeficientu 
(dat z dotazníkového průzkumu) 

 
 
 
 
 
 
 
 



i 
 

 
PŘÍLOHA č. 1. ŠETŘENÍ A MONITORING (MÍRY A ÚROVNĚ) UPLATŇOVÁNÍ 
METOD ZVYŠUJÍCÍCH KVALITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ČR 
 
A. Šetření provedené v roce 2008 – interní zdroje MV ČR 
 
Popis zjištění vyplývajícího z poskytnutých interních záznamů Ministerstva vnitra ČR ve věci 

rozsahu uplatňování metod zvyšující kvalitu veřejné správy k roku 2008 (za období 2000 – 

2008) v podmínkách obcí s rozšířenou působností (205) a krajských úřadů vyšších územně 

samosprávných celků (13 + hlavní město Praha), blíže Tab. 1 – 14. 

 
Tab. 1. Jihočeský kraj 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 
Tab. 2. Jihomoravský kraj 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

MěÚ Kyjov CAF, BMK 

MěÚ Boskovice CAF 

MěÚ Hodonín CAF, BMK 

MěÚ Rosice BMK 

MěÚ Kuřim BMK 

MěÚ Pohořelice CAF, BMK 

MěÚ Šlapanice ISO 9001, ISO 17799, CAF, BMK 

MěÚ Slavkov u Brna BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

MěÚ Třeboň CAF 

MěÚ Písek CAF, BMK 

MěÚ Milevsko CAF, BMK 

MěÚ Dačice CAF, BMK 

MěÚ Tábor BMK, CAF 

MěÚ Strakonice BMK, CAF 

MěÚ Jindřichův Hradec BMK 

MěÚ Vodňany CAF 

MěÚ Týn n. Vltavou BMK 

MěÚ Bechyně BMK 
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Tab. 3. Karlovarský kraj 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

MěÚ Aš CAF 

MěÚ Sokolov CAF 

MěÚ Cheb BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 
Tab. 4. Královéhradecký kraj 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

Magistrát Hradec Králové BMK 

MěÚ Kostelec n. Orlicí CAF 

MěÚ Nové Město n. Metují CAF 

MěÚ Nový Bydžov BMK 

MěÚ Vrchlabí BMK 

MěÚ Nová Paka BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 
Tab. 5. Liberecký kraj 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

MěÚ Jablonec n. N. CAF, BMK 

MěÚ Česká Lípa ISO 9001 

MěÚ Lomnice n. Popelkou CAF 

MěÚ Nový Bor BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 
Tab. 6. Moravskoslezský kraj 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

MěÚ Bílovec CAF, BMK 

MěÚ Kopřivnice CAF 

MěÚ Jablunkov CAF, BMK 

MěÚ Karviná CAF 

MěÚ Hlučín CAF, BMK 

MěÚ Orlová CAF, BMK 
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MěÚ Vítkov BMK 

MěÚ Studénka CAF 

MěÚ Bruntál CAF 

MěÚ Frýdek Místek ISO 9001, BMK 

MěÚ Moravská Ostrava BMK 

MěÚ Ostrava - jih BMK 

MěÚ Ostrava Poruba BMK 

MěÚ Ostrava Radvanice BMK 

MěÚ Nový Jičín BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 
Tab. 7. Olomoucký kraj 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

MěÚ Prostějov CAF, BMK 

MěÚ Hranice CAF, ISO 9001, BMK 

MěÚ Šternberk CAF, BMK 

MěÚ Přerov CAF, BMK 

MěÚ Šumperk BMK, CAF 

MěÚ Zábřeh BMK, CAF 

MěÚ Konice CAF, BMK 

MěÚ Litovel BMK 

MěÚ Uničov BMK 

MěÚ Mohelnice BMK 

MěÚ Hlubočky BMK 

MěÚ Němčice n. Hanou BMK 

MěÚ Moravský Beroun BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 

Tab. 8. Pardubický kraj 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF, ISO 17799 

MěÚ Chrudim CAF 

MěÚ Moravská Třebová CAF, BMK 

MěÚ Přelouč BMK 
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MěÚ Žamberk BMK 

MěÚ Králíky BMK 

MěÚ Lanškroun BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 

Tab. 9. Plzeňský kraj 

INSTITUCE METODA 

Magistrát Plzeň CAF, ISO 9001 

MěÚ Rokycany CAF 

MěÚ Horšovský Týn CAF 

MěÚ Kralovice BMK 

MěÚ Stříbro ISO 9001 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 

Tab. 10. Středočeský kraj 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

MěÚ Dobříš CAF, BMK 

Magistrát Mladá Boleslav ISO 9001 

Magistrát Kladno BMK 

MěÚ Černošice BMK, CAF 

MěÚ Beroun BMK 

MěÚ Nymburk BMK 

MěÚ Slaný CAF, BMK 

MěÚ Velvary CAF 

MěÚ Lysá n. Labem BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 
Tab. 11. Ústecký kraj 

INSTITUCE METODA 

MěÚ Děčín CAF, BMK, BSC 

MěÚ Chomutov CAF, BMK, BSC 

MěÚ Terezín CAF 

MěÚ Louny ISO 9001, BMK 

Magistrát Teplice BMK 

MěÚ Varnsdorf BMK 

MěÚ Chabařovice CAF 
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MěÚ Rumburk BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 
Tab. 12. Vysočina 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

MěÚ Pelhřimov CAF, BMK 

MěÚ Chotěboř CAF, BMK 

MěÚ Havlíčkův Brod BMK 

MěÚ Moravské Budějovice BMK 

MěÚ Třebíč ISO 9001 

MěÚ Humpolec BMK 

MěÚ Velké Meziříčí BMK 

MěÚ Žďár n. Sázavou BMK 

MěÚ Přibyslav BMK 

MěÚ Jaroměřice n. Rokytnou BMK 

MěÚ Třešť BMK 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 

Tab. 13. Zlínský kraj 

Pramen: Vlastní zpracování. 
 

Tab. 14. Hlavní město Praha 

INSTITUCE METODA 

Magistrát CAF 

ÚMČ Praha 5 ISO 9001 

ÚMČ Praha 7 CAF 

INSTITUCE METODA 

Krajský úřad CAF 

Magistrát Zlín BMK 

MěÚ Valašské Meziříčí CAF, BMK 

MěÚ Valašské Klobouky CAF 

MěÚ Vsetín ISO 9001, ISO 14001, CAF, BMK, BSC 

MěÚ Uherské Hradiště CAF, BMK, BSC 

MěÚ Uherský Brod BMK 

MěÚ Otrokovice BMK 
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ÚMČ Praha 9 ISO 9001 

ÚMČ Praha 10 ISO 9001, EFQM 

ÚMČ Praha 13 CAF 

ÚMČ Praha 14 ISO 9001 

Pramen: Vlastní zpracování. 
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B. Průzkum realizovaný v roce 2009 v rámci Moravskoslezského kraje 

V roce 2009 bylo realizováno1 dotazníkové šetření (formát uveden níže) v době od 10. 4. 

do 20. 4 2009 v rámci 22 obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje (MSK). 

Dotazník byl rozeslán e-mailem na tajemníky městských úřadů obcí s rozšířenou působností. 

Z 22 rozeslaných dotazníků bylo dotázanými vyplněno a odesláno zpět 16, (73% návratnost). 

Konkrétní výsledky ukazuje Tab. 15, z níž je patrno, že 9 (41%) městských úřadů obcí 

s rozšířenou působností MSK se věnuje či v minulosti věnovalo (2003-2009) implementaci 

modelu CAF, 11 metodě benchmarking (50 %), normy ISO 9001 implementuje pouze 

Magistrát statutárního města Frýdek-Místek. K ostatním metodám patří Místní Agenda 21 

a zcela ojediněle v případě Městského úřadu Kopřivnice metoda SIX SIGMA. 

Tab. 15. Vyhodnocení dotazníkového šetření  

ORP 
Návratnost 
dotazníku 

Metody 
zvyšující 
kvalitu 

CAF BMK ISO Ostatní 

Ostrava ne x x x x x 

Frýdek-Místek ano ano ne ano ano MA21 

Třinec ano ne ne ne ne ne 

Frýdlant nad Ostravicí ne x x x x x 

Jablunkov ano ano ano ano ne MA21 

Nový Jičín ano ano ne ano ne ne 

Kopřivnice ano ano ano ano ne SIX 
SIGMA 

Frenštát pod Radhoštěm ne x x x x x 

Odry ne x x x x x 

Bílovec ano ano ano ano ne ne 

Opava ano ne ne ne ne ne 

Hlučín ano ano ano ano ne MA21 

Kravaře ano ne ne ne ne ne 

Vítkov ano ano ano ano ne ne 

Bruntál ano ano ano ano ne ne 

Krnov ano ano ano ano ne MA21 

Rýmařov ne x x x x x 

Karviná ano ano ano ano ne ne 

Havířov ne x x x x x 

Orlová ano ano ano ano ne ne 

Bohumín ano ne ne ne ne ne 

Český Těšín ano ne ne ne ne ne 

Pramen: Vlastní zpracování. 

                                                 
1 autorkou disertační práce 
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VZOR DOTAZNÍKU 
 

DOTAZNÍK 2009 
Městské úřady (III. typu) MSK 

 
Zaměstnanci 

1. Počet uvolněných zastupitelů: 

 

2. Počet zaměstnanců MěÚ k 31. 12. 2008 (fyzický stav): 

 

3. Počet úředníků k 31. 12. 2008: 

 

4. Počet vedoucích úředníků k 31. 12. 2008: 

 

5. Je součástí organizačního řádu Vašeho MěÚ funkce – Manažer kvality? ano/ne 

Kvalita 

6. Uplatňujete model CAF? ano/ne 

Pokud ano, ve kterém roce jste zahájili první sebehodnocení? 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009 (podtrhněte) 

7. Jste zapojeni do Benchmarkingové iniciativy (BI 2005)?  

Pokud ano, ve kterém roce jste zahájili spolupráci? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 (podtrhněte) 

8. Aplikujete řízení a optimalizaci procesů např. prostřednictvím ISO 9001, 27 001 

apod.? 

Pokud ano, ve kterém roce jste zahájili implementaci uvedených norem? 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (podtrhněte) 

9. Uplatňujete jiné metody zvyšující kvalitu veřejných služeb? 

Např. Charta občana, MA21 (Zdravé město), Six Sigma atd. (podtrhněte nebo doplňte 

metodu či nástroj) 
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C. Přehled institucí, které získaly ocenění v rámci Rezortní ceny Ministerstva vnitra 
ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v letech 2005 – 2009. 

 

Přehled institucí veřejné správy, které byly oceněny v rámci Rezortní ceny Ministerstva vnitra 

ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v letech 2005 – 2009 byl zpracován na základě 

informací zveřejněných na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. 

Instituce veřejné správy/stupeň 
ocenění 

Rezortní cena MV ČR 

Bronz Stříbro Inovace 

Brno Knihovna J. Mahena 2006CHARTA   

Brno MG 2007 CAF   

Bruntál MěÚ 2007 CAF 2009 CAF2006  

Černošice MěÚ 2008 BMK 2009 ISO27001  

České Budějovice MG   2005 

Český statistický úřad 2007 EFQM   

Dačice MěÚ 2005 CAF+BMK 2006 CAF  

Děčín MěÚ 2007 KPSS, 2008 BSC 2005 CAF 2005, 2008 

Dobříš MěÚ 
2008 CAF+BMK+KPSS, 2009 

MA21 
2009 CAF2006  

Drahanská vrchovina SO 2007 MA21   

Hlučín MěÚ 2008 CAF, 2009 MA21  2007 

Hodonín MěÚ  
2005 CAF, 2006 

CAF+BMK+MA21 
2008, 2009 

Hradec Králové MG 2006 JINÉ   

Hranice MěÚ  
2005 ISO 9001, 2006CAF , 
2007 CAF2006  

Chabařovice MěÚ 2007 CAF2006   

Chomutov MěÚ 2008 CHARTA 2005 CAF, 2006 CAF+BMK 
2005, 2005, 
2006, 2007 

Chrudim MěÚ  
2006 MA21, 2007 CAF+MA21, 
2009 MA21, 2009 CAF2006 

2008 

Jablonec nad Nisou MěÚ 2005 CAF+BMK 2007 CAF  

Jablunkov MěÚ 2008 KPSS 
2005 CAF, 2006 CAF,  
2007 CAF2006 

2005, 2006, 
2009 

Jihočeský kraj KÚ 2005 CAF   

Jihomoravský kraj KÚ 2005 CAF, 2009ISO9001 2007 CAF2006 2008 

Jilemnice MěÚ 2008 MA21, 2009MA21   

Karlovarský kraj KÚ 2005 CAF 2006 CAF, 2007CAF 2006 

Karviná MG 2007 CAF 2008 CAF  

Koleč OÚ   2007 

Konice MěÚ 2007 CAF+BMK 2008 CAF, 2009 CAF2006  

Kopřivnice MěÚ 2006 CAF+MA21 2008 CAF, 2009 CAF2006  
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Královehradecký kraj KÚ 2005 CAF 2007 CAF2006, 2008  

Kyjov MěÚ  2007 CAF+  

Letovice MěÚ 2007 MA21   

Litoměřice MěÚ 2007 MA21 2008 MA21, 2009 MA21  

Lomnice nad Popelkou MěÚ 2007 CAF   

Louny MěÚ 2005 ISO 9001 2006 ISO 9001 +ISO 9001  

Milevsko MěÚ 2005 CAF, 2009BMK   

Mladá Boleslav MG 2008 MA21 2006 ISO 9001  

MMR ČR 2008 CAF  2008 

Moravská Třebová MěÚ 2007 MA21 2009 ISO 27001 2005 

Moravskoslezský kraj KÚ  2006 CAF 2005 

Moravský Beroun MěÚ 2008 BMK   

Most MG 2009 KPSS   

MŽP ČR  2009 EMAS  

Národní síť zdravých měst   2006 

Nový Bor MěÚ 2007 BMK   

Nový Bydžov MěÚ 2006 BMK   

Olomoucký kraj KÚ  2006 CAF 2006 

Orlová MěÚ 2005CAF, 2007MA21 2006 CAF  

Ostrava – Jih ÚMO 2008 CAF   

Ostrava MG   2005, 2006 

Otrokovice MěÚ 2006 BMK, 2007 KPSS   

Pardubický kraj KÚ 2005 CAF 2008 ISO27001  

Pelhřimov MěÚ 2005 CAF+BMK 2007 CAF  

Plzeň MG 2006KPSS 2005 CAF, 2009 ISO27001  

Plzeňský kraj KÚ 2005 ISO 9001  2008, 2009 

Poděbrady MěÚ 2009 MA21   

Police ČR, SVČK 2006 EFQM, 2007 EFQM   

Policie ČR oblastní řed. SČ 2007 EFQM   

Policie ČR OO Hustopeče   2006 

Praha 10 ÚMČ 2008 SOOVS 2005ISO 9001, 2007 EFQM 2008, 2009 

Praha 11 ÚMČ  2009 ISO 9001  

Praha 13 ÚMČ 2005 CAF 
2006 CAF, 2007 CAF2006, 
2008 CAF, 2009 CAF2006 

2005, 2008 

Praha 14 ÚMČ  2007 ISO 9001  

Praha 3 ÚMČ 2009 CAF2006   

Praha 4 ÚMČ 2009 CAF2006   

Praha–Libuš ÚMČ 
2006 KPRM, 2008 MA21, 
2009 MA21   

Prostějov MěÚ 2005 CAF, 2007 MA21 
2006 CAF+MA21, 2008 MA21, 
2009 MA21, 2009 CAF2006 

2009 
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Přerov MG 2006 CAF  2006 

Přeštice MěÚ 2008 MA21   

Příbor MěÚ 2007 CAF   

Říčany MěÚ 2009 BMK   

Slaný MěÚ 2007 CAF+BMK   

Strakonice MěÚ 2007 CAF, 2008 MA21  2006 

Strašín OÚ 2006 MA21   

Středočeský kraj KÚ 2007 CAF   

Studénka MěÚ 2007 CAF 2009 CAF  2008 

Šlapanice MěÚ  
2006 ISO 9001, 2008 ISO 

9001+ISO 27001 
2006 

Šternberk MěÚ 
2006 CAF+BMK+KPSS, 2008 

CAF 
2009 CAF2006  

Šumperk MěÚ  2008 CAF2006 2008 

Tábor MěÚ 
2006 BMK, 2007 CAF+BMK, 
2008 BMK, 2009 BMK 

2009 CAF2006  

Terezín MěÚ 2005 CAF, 2006 CAF   

Uherské Brod MěÚ 2008 KPSS+BMK   

Uherské Hradiště MěÚ 2006 CAF+BMK, 2007 KPSS  2008 

Uničov MěÚ 2006 CAF   

Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 

2009 CAF   

Úřad vlády ČR   2007 

Ústí nad Labem MG 2006 MA21 2008 MA21  

Valašské Klobouky MěÚ 2009 CAF2006   

Velevary MěÚ 2007 CAF   

Vodňany MěÚ 2007 CAF2006 2008 CAF+BMK  

Vrchlabí MěÚ 2006BMK   

Vsetín MěÚ  
2005 CAF, 2006 MA21, 2008 

MA21, 2009 MA21 
2005, 2006 

VŠB – TU Ostrava,     

VŠB – TU Ostrava, EKF  2006 ISO9001  

Vysočina KÚ 2009 MA21 2006 CAF 2007, 2008 

Zlínský kraj KÚ 2006 BSC  2006 

Žatec MěÚ 2008 KPSS  2009 

Pramen: Webové stránky ministerstva vnitra ČR, dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-
zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. Vlastní zpracování. 

Poznámky:  
Zkratky 1. sloupec tabulky: EKF – Ekonomická fakulta, MěÚ – městský úřad, MG – magistrát, MMR ČR – 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředím, KÚ – krajský 
úřad, OÚ – obecní úřad, ÚMČ – úřad městské části, ÚMO – úřad městského obvodu, SO – svaz obcí, SVČK – 
Severočeský kraj, OO – oblastní obvod, SČK – Středočeský kraj. 
Zkratky 2 a 3 sloupec tabulky: CAF – model Common Assessment Framework, CAF 2006 – nová verze modelu 
Common Assessment Framework, BMK- Benchmarking, ISO9001 – normy ISO 9001, ISO 27001 – normy ISO 
27001, MA21 – Místní agenda 21, KPSS – Komunální plánování sociálních služeb, CHARTA- Charta 
občana/čtenáře, BSC – Balance Scorecard, SOOVE – Společenská odpovědnost organizací veřejné správy, JINÉ 
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– strategický plán+ realizace akčního plánu zlepšování, EFQM – model excelence EFQM, EMAS - Eco 
Management and Audit Scheme. 
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PŘÍLOHA č. 2: VEŘEJNÁ SPRÁVA - TEORETICKÉ SOUVISLOSTI  

 

POHLED NA VEŘEJNOU SPRÁVU Z PERSPEKTIVY VYBRANÝCH VĚDNÍCH 
OBORŮ 

 
Vědní obory níže uvedené představují základní, nikoliv však kompletní, soubor, který byl 

vzhledem k zaměření disertační práce vybrán. Jak již bylo uvedeno výše, veřejná správa 

představuje interdisciplinární fenomén, který zasahuje do života všech lidí, celé společnosti, 

tedy i ekonomiky daného státu. Pohled na veřejnou správu prostřednictvím vybraných 

vědních oborů byl zpracován s úmyslem doplnit charakteristiku a funkce současné veřejné 

správy. 

 

Z pohledu teorie práva lze nahlížet na veřejnou správu jednak z hlediska odvětví (kategorií) 

právního řádu, kde je veřejná správa objektem zejména práva ústavního a správního, jakožto 

oblasti práva veřejného. Úkoly, postavení a kompetence veřejné správy jsou pak předmětem 

příslušných právních předpisů. Další pohled přináší správní věda úzce napojená na správní 

právo, kterou D. Hendrych vymezuje jako „sociální vědu o racionálním uspořádání veřejné 

správy za účelem dosahování její efektivnosti, demokratičnosti a otevřenosti při obstarávání 

veřejných záležitostí“, (Hendrych; 2007, s. 45). 

 

Ústavní právo je představováno právními předpisy nejvyšší právní síly, jehož středobodem 

je ústava. Ústavní pořádek je pak dále tvořen ostatními ústavními zákony, ke kterým 

v moderních demokratických státech v prvé řadě náleží základní listina práv a svobod. 

Předmětem ústavního práva jsou organizační aspekty státu – forma státu a vlády, dělba moci 

a její výkon, decentralizace moci (samospráva), státní hranice, územní členění státu atd.; 

principy demokracie – způsob naplnění vlády lidu, pravidla politické soutěže, svoboda 

a práva individuí. K. Klíma ústavní právo také označuje politickým právem, které upravuje 

politické procesy a instituce a dále je středem zájmu politických stran usilujících o úpravu 

oněch politických procesů a institucí, (Klíma, 2006, s. 27). 

 

Správní právo definují autoři působící na poli právní teorie v oblasti veřejného práva 

(např. P. Průcha, 2007; V. Sládeček, 2009; D. Hendrych, 2009; E. Horzinková, 2008; J. Staša, 

2003) jako soubor právních norem upravujících právní vztahy vznikající v oblasti veřejné 
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správy. Předmětem správního práva jsou správněprávní vztahy, a to 1) mezi nositeli veřejné 

moci a fyzickými nebo právnickými osobami a 2) mezi správními úřady navzájem. Vztahy 

upravované správním právem jsou v prvním případě vztahy mezi nerovnými subjekty 

(v podřízeném postavení vystupují fyzické a právnické osoby) a v druhém případě se jedná 

o vztahy nadřízenosti a podřízenosti (dané organizační hierarchií veřejné správy). Správní 

právo se vnitřně dělí na správní právo organizační, hmotné, procesní a trestní2. 

 

Správní věda je označována jako teorie veřejné správy a dle D. Hendrycha působí jako 

integrující vědní obor mezi všemi vědními obory, jejich předmětem je veřejná správa nebo 

některý její aspekt. Předmětem správní vědy jsou správní skutečnosti, kterými se rozumí 

úkoly, organizace, pracovníci a funkcionáři, správní jednání, rozhodovací procesy, reformy, 

modernizace veřejné správy včetně vtahů k okolí. Správní věda obecně přisuzuje veřejné 

správě dvojí význam3, a to v materiálním (hmotném) nebo formálním (institucionálním) 

pojetí. Materiální pojetí zohledňuje obsah veřejné správy, tedy její jednotlivé úkoly a jejich 

charakter. V tomto smyslu není rozhodující, kdo je jejich vykonavatelem. Na druhou stranu 

organizační pojetí veřejné správy obrací svou pozornost k samotným nositelům 

a vykonavatelům správních činností a veřejná správa je chápana jako soubor subjektů v rámci 

určité organizační struktury, (Hendrych, 2007, s. 114). 

 

Z pohledu ekonomie a teorie veřejné ekonomiky4 je zejména veřejná správa chápána jako 

integrální součást veřejného sektoru5, kde zastává řídicí úlohu a dále je na ní nahlíženo jako 

na ekonomický subjekt6 působící v rámci národního hospodářství a tedy přeměňující vstupy 

na výstupy. Hodnota jejích výstupů je vyjádřena podílem na hrubém domácím produktu. 

K autorům zabývající se teorii veřejné ekonomiky patří D. Halásek, J. Rektořík, J. Pilný, 

Y. Strecková a I. Malý. Posledně jmenovaní hodnotí řídící úlohu veřejné správy v rámci 

veřejného sektoru z pohledů makrořízení a mikrořízení. Uvedení autoři pak pokládají otázku: 

„Proč veřejná správa řídí veřejný sektor?“, a zároveň nabízejí odpověď: „Veřejný sektor 

                                                 
2 K porovnání: PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. (2007). SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 
(2009). 
3 Analogicky lze charakterizovat materiální a formální funkce státu. 
4 „Veřejná ekonomika se zabývá tou částí národního hospodářství, kde dochází ke smíšení soukromého 
a veřejného zájmu resp. kde zcela převažuje veřejný zájem. Veřejná ekonomika vychází z teoretických poznatků 
veřejné ekonomie a je založena na koordinační a řídící roli veřejné správy, která k tomu využívá veřejné finance, 
veřejnou informatiku a veřejnou kontrolu.“ (Halásek, 2007, s. 29). 
5 Složitost vymezení existujících vztahů v prostředí veřejného a soukromého sektoru srozumitelným způsobem 
vyjádřil Pestoff pomocí jednoduchého schématu, (Halásek, 1994, s. 7-8). 
6 Viz OKEČ – odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (Český statistický úřad). 
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je financován z veřejných financí. Veřejné finance jsou tvořeny z daní daňových poplatníků. 

Daňoví poplatníci svěřili ze zákona, který demokraticky přijali prostřednictvím svých 

zástupců, své daně veřejné správě, aby na základě veřejné volby s nimi hospodařila.“, 

(Strecková, Malý, 1998, s. 179). 

 

Rozhodující úlohu pak sehrává veřejná správa v otázkách veřejné politiky, veřejné volby, 

teorie veřejných statků, kde působí minimálně jako subjekt uskutečňující rozhodování, 

regulaci, dozor, nebo je na straně poskytovatele veřejné služby.  

 

D. Halásek, vycházející z přílohy usnesení vlády7 vztahující se k otázkám standardizace 

veřejných služeb, konstatuje, že „Veřejnými službami se v ČR rozumí služby vytvořené, 

organizované nebo regulované orgánem veřejné správy, k zajištění, aby byla služba 

poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro uspokojování společenských 

potřeb při respektování principu subsidiarity.“ Samotná veřejná služba je dle zmíněného 

autora se všemi úrovněmi chápana jako služba pro občana. Službou pro občana se pak rozumí 

– správní činnosti; věcné veřejné služby a služby poskytované ve formě finanční podpory, 

(Halásek, 2004, s. 23). 

 

Funkce veřejné správy v pojetí veřejné ekonomiky zahrnují funkci: 

• normativní – je zcela nezastupitelná při tvorbě právních norem; 

• ochrannou – na tuto funkci navazuje povinnost státu zajistit vnitřní a vnější 

bezpečnost; 

• ekonomicko-regulační – pečovatelská funkce veřejné správy bývá dále specifikována 

(funkce plánovací, fiskální, monetární apod.); 

• hospodářsko-organizátorskou – její význam je ve veřejném a občanském sektoru, 

vč. financování různých nestátních subjektů. Jde o společensko-hospodářský 

mechanismus, který funguje za účelem tvorby, rozdělování a použití bohatství, 

(Halásek, 2007, s. 56). 

 

Samostatná pozornost je ekonomy a sociology8 věnována otázkám managementu lidských 

zdrojů ve veřejné správě, a to jak s ohledem na řídící úlohu veřejné správy v rámci veřejného 

sektoru a problematiku rozhodování ve veřejném sektoru, tak sociologického - ekonomického 

                                                 
7 Usnesení vlády ČR č. 164 ze dne 20. února 2002. 
8 K porovnání: KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. (2007, s. 42- 46).  



iv 
 

pojetí řízení, potažmo teorie byrokracie. Jedním z hlavních důvodů je požadavek 

na výkonnost ekonomického systému či konkrétní instituce, která v případě veřejné správy 

vychází z organizačního rámce a jeho náročnosti na lidské zdroje. Lidské zdroje (personální 

struktura) jsou v podmínkách veřejné správy spojovány s byrokratickým aparátem9, kterým 

se rozumí množina úřadů (odborů, oddělení, úseků) nesoucí odpovědnost za státem 

zabezpečované služby, (Jackson, Brown, 2003).  

 

Ekonomická teorie byrokracie, jak uvádí J. Bénard, vychází ze spojení sociologických 

přístupů k byrokracii a z manažerských analýz velkých firem transponovaných do oblasti 

státní politiky. Ekonomická analýza byrokracie zkoumá chování a motivy úředníků 

(byrokratů) včetně jejich rolí v procesu alokace veřejných zdrojů, přičemž nalezla oporu 

v teorii veřejné volby. K nosným autorům tohoto směru dle výše uvedeného autora patří 

W. Niskanen, A. Breton či R. Wintrob, kteří modelují v 70. letech tzv. manažerskou koncepci 

byrokracie10, jenž klade důraz na diskreční moc a je označována za protipól tzv. weberovské 

koncepce byrokracie, (Bénard, 1990, s. 135 - 168). 

 

Z pohledu sociologie je hlavní pozornost věnována otázkám, jak již naznačuje text výše, 

organizaci lidských vztahů ve veřejné správě a opírá se o díla autorů, ke kterým se řadí 

M. Weber, M. Grozier, W. Taylor, H. Fayol, E. Mayo, H. A. Simon aj. K nejdiskutovanějším 

patří Weberovo pojetí tzv. ideálního typu byrokracie, které je spojováno s racionálním 

řešením administrativního aparátu v podmínkách správního systému (státní správy). 

Klasickou teorii byrokracie v podání Maxe Webera, který byrokracii charakterizoval jako 

úřednické povolání vyznačující se třemi prvky – hierarchií, celoživotní službou a služebním 

postupem, přibližuje např. D. Hendrych, 2009; Keller, 2007 či J. Vláčil, 2002. 

 

J. Přibáň správu byrokratické organizace označuje za správu ne-osobní, založenou na více 

či méně obecných předpisech pro rozhodování (tzv. princip neosobního rozhodování). Kromě 

                                                 
9 Pojem byrokracie je charakterizován jako vláda prostřednictvím „byra“ nebo vláda úřadů a úředníků; byro – 
úřad, psací stůl. Byrokratem je pak úředník - zpravidla zaměstnanec státu, pracovně zařazen do konkrétního 
správního úřadu či instituce subvencované z veřejných rozpočtů.  
10 Manažerskou koncepcí byrokracie byli inspirováni další ekonomové, kteří představují analýzy pod názvem 
„Model byrokrat – manažer“ (především dílo W. Niskanena, 1968 a 1971), „Model Milé – Belanger“ 
(J. C. Migué, G. Belanger, 1974) formulující preferenční funkci veřejného manažera a model jeho optimálního 
chování. Uvedené analýzy doplňuje např. A. Breton a R. Wintrob ve smyslu monopsonního postavení 
byrokratického aparátu a v neposlední řadě řešení G. Milera, které uvažuje o rozhodování manažera byrokrata 
a politické moci (o množství statku produkovaného administrativou) v kontextu strategické hry, blíže BÉNARD, 
J. Veřejná ekonomika II. (1990, s. 135 – 168). 
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toho je pro byrokratickou organizaci typický přístup monokratického rozhodování 

a odpovědnosti, který funguje ve vazbách nadřízenosti a podřízenosti (rozhodnutí má povahu 

příkazu, jehož nesplnění lze vynutit a porušení sankcionovat). Monokratický přístup 

rozhodování je pak úzce spjat s principem odbornosti11, který má zaručit, že rozhodování 

se neocitne tzv. v rukou nekompetentních subjektů. A v neposlední řadě výše uvedený autor 

připomíná, že byrokratická správa musí vycházet z principu sociální efektivnosti rozhodování 

a z hledání co možná nejúčinnějších a nejúspornějších řešení problémů, (Přibáň, 1996, s. 151 

– 153). 

 

S modelem byrokracie souvisí pojetí „Public Administration“ v českém překladu 

administrativní stát, který O. E. Hughes charakterizuje jako „správu pod formální kontrolou 

politických představitelů založenou na přísně hierarchickém modelu byrokracie, v níž pracují 

úředníci zaměstnaní na plný úvazek, kteří jsou nestranní a anonymní, jsou motivování pouze 

zájmy veřejnosti, všem vládním stranám slouží stejně a uplatňují politiku, na níž se dohodli 

politici“, (Hughes, 1994, s. 23). 

 

Shora uvedený autor vymezuje ve vazbě na princip oddělené politiky a správy tři základní 

znaky politické kontroly vůči správě (disponující diskreční mocí a informační výhodou): 

• správní úředníci mají jasně vymezené povinnosti a odpovědnost; informují politické 

vedení o vývoji a kontrolují a implementují politiku; prostřednictvím organizační 

hierarchie jsou osobně odpovědni vůči vládě a občanům; 

• politické otázky, za které nesou formální odpovědnost politici, mají být přísně 

odděleny od otázek správy, která se ponechává státnímu úřednictvu; 

• správa je politicky neutrální a nestranická ve smyslu stranické politiky, a je schopna 

sloužit stejným způsobem kterémukoliv politickému představiteli, (Hughes, 1994, 

s. 36). 

 

 

 

                                                 
11 K porovnání: Úřednické povolání se podle D. Hendrycha vyznačuje těmito znaky - reprezentace státu 
a zvláštní odpovědnost vůči veřejnosti; plnění úkolů na základě a v mezích právních předpisů a pod vedením 
vyšších nadřízených orgánů, které za tím účelem mohou vydávat instrukce nebo uplatňovat příkazy; správní 
činnost je vykonávaná jako hlavní a trvalé povolání; svěřena funkce má být vykonávána nestranně, (Hendrych, 
2009, s. 164). 
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ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA A PŮSOBNOST VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

Veřejná správa je chápána, jak již bylo zmíněno výše, v širším pojetí a užším pojetí. 

V širším pojetí veřejná správa zahrnuje organizaci záležitostí celého společenství čili je 

představována vztahy a činnostmi moci zákonodárné, výkonné i soudní. V užším pojetí je 

veřejná správa vymezena v rámci výkonné moci (pak představuje zejména správní činnosti), 

viz Tab. 1. V obou případech je veřejná správa prezentována veřejnými institucemi, které 

spravují věci veřejné ve veřejném zájmu.  

 

Veřejná správa je realizována v určitém správním prostoru, který v podmínkách 

Evropské unie (tedy i ČR) staví na čtyřech hodnotových pilířích – spolehlivost 

a předvídatelnost, otevřenost a transparentnost, odpovědnost, účelnost a efektivnost, 

(Halásková, 2009, s. 11-13). 

 

M. Potůček předpokládá, že: „systém veřejných institucí přispívá k obecnému blahu. Veřejné 

instituce, pokud dobře fungují, jsou bezesporu stejně významné pro rozvoj státního 

společenství jako ekonomické zdroje. Problémem ovšem je, že není zcela jasné, jak mají 

veřejné instituce vypadat a fungovat, aby bylo možné říci, že fungují z administrativního 

či manažerského hlediska efektivně.“, (Potůček a kol, 2005, s. 15). 

 

Pojem organizace užívaný v oboru správy je dle D. Hendrycha mnohoznačný, a to s ohledem 

na typy (univerzální, institucionální, strukturální a funkční) a druhy organizace (formální, 

neformální), (Hendrych, 2009, s. 117 – 118). 

 

Organizace12, prosazující normy a hodnoty příslušné instituce, vychází ze záměrné činnosti, 

specifických funkcí a explicity cílů. A na této bázi dochází ve veřejné správě k uplatňování 

moci v rámci stávající organizační struktury nebo k záměrnému organizování. Pojem instituce 

pak zmíněný autor vysvětluje (ze sociologického hlediska) jako uznané a zavedené zvyky 

a zvyklosti, usměrňující sociální vztahy, celkový komplex těchto zvyklostí a principy 

                                                 
12 Organizace (z fr. organisation – uspořádání; odvozeno z řeckého organon – nástroj) je sociální útvar či jev 
založený na plánovité koordinaci skupinových aktivit, kontinuálně fungující v důsledku dělby práce a hierarchie 
autority a směřující k dosažení společného cíle, (Vláčil, 2002, s. 36 – 37). 
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či hodnoty, které usměrňují tento komplex, popř. pokud existuje – organizaci, podporující 

tento komplex, (Vláčil, 2002, s. 35 – 36). 

 

Z institucionálního hlediska představuje veřejná správa určitý systém soustavy orgánů, které 

jsou vzájemně propojeny a řídí se určitými organizačními principy. Většina autorů13 

zabývajících se organizační výstavbou veřejné správy uvádí tyto organizační principy: 

• princip územní a věcný (ve smyslu působnosti správního úřadu nebo správního 

orgánu); 

• princip centralizace a decentralizace (ve smyslu soustředění moci); 

• princip koncentrace a dekoncentrace (ve smyslu rozdělení funkcí mezi jednotlivé 

stupně organizační soustavy); 

• princip kolegiální a monokratický (podle povahy orgánu, který je příslušný činit 

rozhodnutí); 

• princip volební a jmenovací (podle způsobu ustanovení jednotlivých osob do funkcí), 

(Hendrych, 2009, s. 118 – 124). 

 

Decentralizace a dekoncentrace veřejné správy a její míra formuje model místní správy. 

O. Peková, J. Pilný a M. Jetmar popisují tři modely místní správy – angloamerický, 

francouzský a smíšený. V podmínkách ČR je uplatňován tzv. smíšený model místní správy, 

což znamená, že vedle dekoncentrátů v tomto systému obce i vyšší územně samosprávné 

celky vykonávají jak vlastní samosprávné funkce, tak výkon státní správy, (Peková, Pilný, 

Jetmar, 2008, s. 95). 

 

Naproti tomu vymezení organizační úpravy veřejné správy ve smyslu identifikace jejího 

nositele a vykonavatele včetně detekce jejich vzájemných vztahů charakterizuje D. Hendrych 

kritérii organizačního uspořádání, kterými jsou:  

• subjekt, podle tohoto kritéria jsou nositeli veřejné správy stát, obce a kraje, jiné 

samosprávné celky, ostatní subjekty veřejného práva, popř. soukromého práva, 

stanoví-li tak zákon; 

• působnost vyznačuje vykonavatele (úřad, orgán) veřejné správy územně a věcně. 

Z hlediska územního je veřejná správa vykonávána centrálně nebo regionálně, 

tj. na části území státu. Z věcného hlediska se člení vykonavatelé na ty, kterým 
                                                 
13 K porovnání např.: HORZINKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. (2008, 
s. 20 – 21). 
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je přikázána všeobecná správní působnost (např. vláda, rada kraje), a na ty, kterým 

je přikázána působnost dílčí (např. ministerstvo, úřady práce); 

• pravomoc je kritériem toho, zda vykonavatel veřejné správy má nebo nemá 

oprávnění vydávat právní akty nebo činit jiné vrchnostenské úkony; 

• postavení vykonavatelů v konkrétní organizační soustavě veřejné správy umožňuje 

určit jejich vzájemné vztahy, které mohou být subordinační, koordinační nebo 

subsidiární, (Hendrych, 2007, s. 115 – 117). 

 

Aktuální systém členění (uspořádání) veřejné správy v ČR staví jak na výše uvedených 

kritériích a principech, tak především na ústavních základech v podobě ústavního pořádku 

ČR. V tomto smyslu je v rámci ČR praktikováno základní schéma, které veřejnou správu 

dělí na státní správu, samosprávu a ostatní veřejnou správu, viz Tab. 1.  

 

Ve veřejné správě je organizační výstavba spojena s organizační mocí, která se zpravidla 

rozlišuje na 1) externí a interní; 2) užší a širší. Externí organizační moc spočívá v oprávnění 

regulovat pomocí abstraktních nebo konkrétních právních aktů záležitosti spojené 

se základními otázkami organizační výstavby veřejné výstavby ve státě. Interní moc 

je zaměřena pouze na opatření prováděná uvnitř organizační jednotky vykonávající veřejnou 

správu. Organizační moc v širším smyslu se uplatňuje vůči všem institucím veřejné moci, 

nikoliv jen vůči správním úřadům a organizační moc v užším smyslu je aplikována 

na organizační opatření ve sféře veřejné správy. S výše uvedenou organizační mocí tak 

souvisí zřizování, změny nebo rušení správních úřadů nebo jiných nositelů či vykonavatelů 

veřejné správy, které je doprovázeno změnou stávající právního stavu, (Hendrych, 2009, 

s. 125 – 126). 

  



ix 
 

Tab. 1. Základní schéma veřejné správy v České republice v užším pojetí. 

Veřejná správa 

Státní správa Samospráva Ostatní veřejná správa 

Přímá 
• hlava státu 
• vláda 
• ministerstva 
• jiné ústřední úřady  

- podřízené vládě 
- podřízené ministerstvům 

• územní odborné úřady 
• veřejné sbory 
 
Nepřímá 
• obecní úřady 
• pověřené obecní úřady 
• obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností 
• krajské úřady 
• jiné orgány obcí a krajů 
• subjekty, kterým byl výkon státní 

správy propůjčen 
 
Nezávislá 
• státní úřady vykonávající státní 

správu mimo organizační soustavu 
řízenou vládou 

Územní 
• obce – základní územní 

samosprávné jednotky 
• kraje – vyšší územně 

samosprávné jednotky 
 
Zájmová 
• profesní komory 

- s povinným členstvím 
- s nepovinným členstvím 

• vysokoškolská samospráva 

Další subjekty, stanoví-li to 
zákon 

• veřejného práva 
- veřejnoprávní instituce 
- dobrovolné svazky obcí 

 
• soukromého práva, 

- nadace a nadační fondy 
- obecně prospěšné 

společnosti 
- další fyzické a právnické 

osoby 

Pramen: HENDRYCH, D. Správní věda. Teorie veřejné správy. 2009, s. 197. Vlastní zpracování. 

 

Státní správa 

 

Státní správa je charakterizována jako organizující a mocensko-ochranná činnost státu, 

zabezpečovaná ve veřejném zájmu, která má především výkonný, podzákonný a nařizovací 

charakter. Státní správa je prováděna státem, respektive jeho orgány, a to buď přímo (orgány 

státu nebo správními úřady/orgány14) nebo nepřímo na základě zákonné delegace 

prostřednictvím územních samosprávných celků v rámci přenesené působnosti. Na jiné právní 

subjekty může být výkon státní správy v omezeném rozsahu delegován zákonem nebo 

rozhodnutím učiněným na základě zákona.  

 

Z hlediska územní působnosti a rozsahu kompetencí správních orgánů je rozlišován 

výkon státní správy s celostátní působností (ústřední orgány státní správy a jiné správní úřady 

s celostátní působností) a místní působností. Na místní úrovni hovoří E. Horzinková 

                                                 
14 Správní orgán bývá v české legislativě označován také jako správní úřad. D. Hendrych vymezuje správní 
orgán jako subjekt veřejné správy, který vystupuje buď v postavení orgánu státní správy, nebo orgánu 
veřejnoprávní korporace, (Hendrych, 2007, s. 115). 
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a V. Novotný o všeobecné a specializované územní státní správě. Specializovaná územní 

státní správa je vykonávána správními orgány (úřady), které jsou řízeny ústředními orgány 

státní správy (ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy s celostátní působností), jedná 

se např. o územní finanční úřady, obvodní báňské úřady, úřady práce, okresní správy 

sociálního zabezpečení, krajské hygienické stanice atd. Všeobecná státní správa 

prezentovaná orgány krajů a obcí je vykonávána na místní úrovni v přenesené 

působnosti, jedná se zejména o krajské úřady, obecní úřady, pověřené obecní úřady, 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

 

K výše uvedenému je nutno dodat, že státní správou jsou pověřeny v omezeném rozsahu 

rovněž ostatní orgány státu s celostátní, regionální či místní působností, ke kterým patří 

soudy. Státní správa je také vykonávaná veřejnými sbory – Policií ČR, Hasičským 

záchranným sborem ČR, Armádou ČR, Vojenskou policií ČR, Vězeňskou službou či Celní 

správou ČR. Státní správu vykonávají rovněž zpravodajské služby jako je Bezpečnostní 

informační služba a Vojenské zpravodajství.  

 

Státní správa vykonávaná dalšími subjekty, mezi které se řadí Česká národní banka, Úřad 

pro ochranu osobních údajů, Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 

či Nejvyšší kontrolní úřad (mající zpravidla vlastní kapitolu v rámci státního rozpočtu), 

nepatří do soustavy vládou řízené státní správy. (Horzinková, Novotný, 2008, s. 32 – 60). 
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PŘÍLOHA č. 3. OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (velikostní charakteristika). 
 
Vlastní zpracování  tabulek č. 1 – 13 a Mapa počtu obyvatel na km2 podle správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2008 vycházejí z údajů ČSÚ, Malý Lexikon obcí 2009. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1302-08.  

 

Tab. 1. Správní obvod 9 000 - 14 999 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Jihočeský kraj BLATNÁ 13 913 6 755 

Jihočeský kraj VODŇANY 11 695 7 025 

Jihomoravský kraj POHOŘELICE 12 757 4 521 

Královéhradecký kraj NOVÁ PÁKA 13 447 9 369 

Liberecký kraj ŽELEZNÝ BROD 12 327 6 486 

Olomoucký kraj KONICE 11 297 2 894 

Pardubický kraj KRÁLÍKY 9 175 4 624 

Plzeňský kraj BLOVICE 11 541 4 085 

Plzeňský kraj HORAŽĎOVICE 12 197 5 676 

Plzeňský kraj NEPOMUK 11 681 3 778 

Středočeský kraj VOTICE 12 038 4 481 

Vysočina NÁMĚST NAD OSLAVOU 13 405 5 099 

Vysočina PACOV 10 011 5 078 

Vysočina TELČ 13 487 5 714 

 

Tab. 2. Správní obvod 15 000 - 20 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Jihočeský kraj KAPLICE 19 754 7 393 

Jihočeský kraj MILEVSKO 18 822 9 128 

Jihočeský kraj TRHOVÉ SVINY 18 148 4 871 

Jihočeský kraj VIMPERK 17 753 7 863 
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Jihomoravský kraj BUČOVICE 15 744 6 432 

Jihomoravský kraj MIKULOV 19 647 7 493 

Karlovarský kraj AŠ 17 879 13 373 

Královéhradecký kraj BROUMOV 17 166 8 051 

Královéhradecký kraj HOŘICE 18 765 9 074 

Královéhradecký kraj JAROMĚŘ 19 370 12 812 

Královéhradecký kraj NOVÝ BYDŽOV 17 247 7 154 

Moravskoslezský kraj FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 19 102 11 163 

Moravskoslezský kraj ODRY 17 475 7 362 

Moravskoslezský kraj RÝMAŘOV 16 606 8 747 

Olomoucký kraj LIPNÍK NAD BEČVOU 15 457 8 386 

Olomoucký kraj MOHELNICE 18 727 9 628 

Pardubický kraj ČESKÁ TŘEBOVÁ 18 782 16 273 

Pardubický kraj HOLICE 17 060 6 482 

Pardubický kraj POLIČKA 19 407 8 878 

Plzeňský kraj STŘÍBRO 17 216 7 961 

Středočeský kraj ČESKÝ BROD 18 141 6 834 

Středočeský kraj MNICHOVO HRADIŠTĚ 16 226 8 589 

Ústecký kraj PODBOŘANY 16 189 6 448 

Vysočina HUMPOLEC 17 203 11 161 

Vysočina NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 19 799 10 708 

Zlínský kraj BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 16 048 8 693 

Zlínský kraj LUHAČOVICE 19 408 5 368 

Zlínský kraj VIZOVICE 16 521 4 636 
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Tab. 3. Správní obvod 20 001 - 30 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Jihočeský kraj TŘEBOŇ 25 379 8 782 

Jihomoravský kraj IVANČICE 23 761 9 347 

Jihomoravský kraj KUŘIM 20 813 10 492 

Jihomoravský kraj MORAVSKÝ KRUMLOV 22 282 5 986 

Jihomoravský kraj ROSICE 24 163 5 504 

Jihomoravský kraj SLAVKOV U BRNA 21 107 6 169 

Jihomoravský kraj TIŠNOV 28 549 8 585 

Jihomoravský kraj ŽIDLOCHOVICE 29 167 3 472 

Karlovarský kraj MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 24 646 13 758 

Karlovarský kraj OSTROV 29 940 17 357 

Královéhradecký kraj DOBRUŠKA 20 063 6 939 

Královéhradecký kraj DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27 480 16 234 

Královéhradecký kraj KOSTELEC NAD ORLICÍ 25 081 6 251 

Královéhradecký kraj VRCHLABÍ 28 527 13 037 

Liberecký kraj FRÝDLAND 24 888 7 637 

Liberecký kraj JILEMNICE 22 571 5 682 

Liberecký kraj NOVÝ BOR 26 482 12 215 

Liberecký kraj SEMILY 26 498 8 919 

Liberecký kraj TANVALD 21 979 6 979 

Moravskoslezský kraj BÍLOVEC 25 914 7 558 

Moravskoslezský kraj BOHUMÍN 29 895 22 976 

Moravskoslezský kraj ČESKÝ TĚŠÍN 26 712 25 579 

Moravskoslezský kraj FRÝDLAND NAD OSTRAVICÍ 23 016 9 674 

Moravskoslezský kraj JABLUNKOV 22 505 5 669 

Moravskoslezský kraj KRAVAŘE 21 276 6 831 

Olomoucký kraj LITOVEL 23 627 10 063 

Olomoucký kraj ŠTERNBERK 23 921 13 834 
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Olomoucký kraj UNIČOV 23 071 12 098 

Pardubický kraj HLINSKO 21 503 10 253 

Pardubický kraj LANŠKROUN 22 824 10 235 

Pardubický kraj LITOMYŠL 26 517 10 143 

Pardubický kraj MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 27 201 11 028 

Pardubický kraj PŘELOUČ 24 286 8 721 

Pardubický kraj ÚSTÍ NAD ORLICÍ 26 635 14 667 

Pardubický kraj ŽAMBERK 29 331 6 030 

Plzeňský kraj KRALOVICE 22 305 3 531 

Plzeňský kraj PŘEŠTICE 21 453 6 877 

Plzeňský kraj STOD 22 341 3 604 

Plzeňský kraj SUŠICE 25 025 11 523 

Středočeský kraj ČÁSLAV 24 840 10 093 

Středočeský kraj DOBŘÍŠ 20 129 8 396 

Středočeský kraj HOŘOVICE 28 235 6 752 

Středočeský kraj KRALUPY NAD VLTAVOU 28 476 17 435 

Středočeský kraj LYSÁ NAD LABEM 20 843 8 450 

Středočeský kraj NERATOVICE 29 655 16 502 

Středočeský kraj PODĚBRADY 29 798 13 778 

Středočeský kraj SEDLČANY 22 030 7 660 

Středočeský kraj VLAŠIM 25 826 12 053 

Ústecký kraj BÍLINA 20 878 15 883 

Ústecký kraj LOVOSICE 27 003 8 926 

Ústecký kraj VARNSDORF 20 581 15 801 

Ústecký kraj ŽATEC 27 354 19 346 

Vysočina BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 20 622 8 783 

Vysočina CHOTĚBOŘ 22 805 9 906 

Vysočina MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 24 372 7 853 

Vysočina SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 20 262 6 957 
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Zlínský kraj HOLEŠOV 21 737 12 243 

Zlínský kraj VALAŠSKÉ KLOBOUKY 23 915 5 139 

 

Tab. 4. Správní obvod 30 001 - 40 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Jihomoravský kraj HUSTOPEČE 35 000 5 903 

Jihomoravský kraj VESELÍ NAD MORAVOU 39 420 11 781 

Královéhradecký kraj RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 34 054 11 499 

Liberecký kraj TURNOV 31 859 14 463 

Moravskoslezský kraj BRUNTÁL 38 895 17 387 

Olomoucký kraj HRANICE 34 823 19 302 

Olomoucký kraj ZÁBŘEH 33 597 14 099 

Pardubický kraj SVITAVY 31 809 17 177 

Pardubický kraj VYSOKÉ MÝTO 32 634 12 582 

Plzeňský kraj TACHOV 36 178 12 560 

Středočeský kraj NYMBURK 37 658 14 543 

Středočeský kraj SLANÝ 38 214 15 137 

Ústecký kraj ROUDNICE NAD LABEM 32 109 13 216 

Ústecký kraj RUMBURK 34 710 11 457 

Vysočina VELKÉ MEZIŘÍČÍ 35 575 11 837 

Zlínský kraj OTROKOVICE 35 005 18 538 

Zlínský kraj ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 35 376 16 972 
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Tab. 5. Správní obvod 40 001 - 50 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Jihočeský kraj JINDŘICHŮV HRADEC 47 934 22 457 

Jihočeský kraj STRAKONICE 45 446 23 278 

Královéhradecký kraj JIČÍN 47 373 16 745 

Moravskoslezský kraj HLUČÍN 40 020 14 274 

Moravskoslezský kraj KOPŘIVNICE 41 611 23 172 

Moravskoslezský kraj KRNOV 42 367 25 090 

Moravskoslezský kraj NOVÝ JIČÍN 48 404 25 939 

Moravskoslezský kraj ORLOVÁ 46 073 32 738 

Olomoucký kraj JESENÍK 41 404 12 096 

Plzeňský kraj DOMAŽLICE 40 008 10 946 

Plzeňský kraj ROKYCANY 47 341 14 274 

Středočeský kraj MĚLNÍK 41 918 19 086 

Ústecký kraj KADAŇ 44 376 18 042 

Ústecký kraj LITVÍNOV 40 849 27 502 

Ústecký kraj LOUNY 43 654 18 822 

Vysočina PELHŘIMOV 46 013 16 741 

Vysočina ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 44 050 23 478 

Zlínský kraj VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ 42 209 27 290 

 

Tab. 6. Správní obvod 50 001 - 60 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Jihomoravský kraj BLANSKO 55 508 21 106 

Jihomoravský kraj BOSKOVICE 50 740 10 965 

Jihomoravský kraj BŘECLAV 58 832 24 242 

Jihomoravský kraj KYJOV 56 072 11 707 
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Jihomoravský kraj ŠLAPANICE 59 169 6 836 

Jihomoravský kraj VYŠKOV 51 206 21 875 

Karlovarský kraj CHEB 52 927 34 873 

Liberecký kraj JABLONEC NAD NISOU 54 444 45 254 

Moravskoslezský kraj TŘINEC 55 753 37 569 

Plzeňský kraj KLATOVY 51 447 22 817 

Plzeňský kraj NÝŘANY 51 698 7 050 

Středočeský kraj BENEŠOV 55 582 16 395 

Středočeský kraj BEROUN 54 706 18 517 

Středočeský kraj KUTNÁ HORA 50 010 21 646 

Středočeský kraj RAKOVNÍK 54 693 16 540 

Středočeský kraj ŘÍČANY 52 098 13 118 

Ústecký kraj LITOMĚŘICE 59 131 23 823 

Vysočina HAVLÍČKŮV BROD 52 610 24 668 

Zlínský kraj UHERSKÝ BROD 53 714 17 161 

 

 

Tab. 7. Správní obvod 60 001 - 70 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Královéhradecký kraj NÁCHOD 61 687 20 842 

Královéhradecký kraj TRUTNOV 64 771 31 039 

Středočeský kraj PŘÍBRAM 69 555 34 496 

Zlínský kraj VSETÍN 67 480 27 759 
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Tab. 8. Správní obvod 70 001 - 80 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Liberecký kraj ČESKÁ LÍPA 77 508 38 318 

Moravskoslezský kraj KARVINÁ 74 011 62 661 

Olomoucký kraj ŠUMPERK 72 189 27 754 

Středočeský kraj KOLÍN 78 125 31 014 

Ústecký kraj MOST 76 445 67 438 

Vysočina TŘEBÍČ 76 251 38 362 

Zlínský kraj KROMĚŘÍŽ 70 090 29 046 

 

Tab. 9. Správní obvod 80 001 - 90 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Karlovarský kraj KARLOVY VARY 89 983 51 459 

Olomoucký kraj PŘEROV 84 442 46 503 

Pardubický kraj CHRUDIM 82 848 23 374 

Středočeský kraj BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 83 386 17 077 

Ústecký kraj DĚČÍN 80 419 52 282 

Ústecký kraj CHOMUTOV 81 977 49 926 

 

Tab. 10. Správní obvod 90 001 - 100 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Moravskoslezský kraj HAVÍŘOV 98 172 83 558 

Olomoucký kraj PROSTĚJOV 98 862 45 378 

Vysočina JIHLAVA 98 946 51 143 

Zlínský kraj UHERSKÉ HRADIŠTĚ 90 819 25 677 

Zlínský kraj ZLÍN 99 090 75 860 
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Tab. 11. Správní obvod 100 001 - 200 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Královéhradecký kraj HRADEC KRÁLOVÉ 145 130 94 497 

Liberecký kraj LIBEREC 138 769 100 914 

Moravskoslezský kraj FRÝDEK-MÍSTEK 109 796 59 007 

Moravskoslezský kraj OPAVA 101 846 58 807 

Olomoucký kraj OLOMOUC 160 720 100 373 

Pardubický kraj PARDUBICE 125 173 89 892 

Plzeňský kraj PLZEŇ 185 125 169 273 

Středočeský kraj ČERNOŠICE 112 211 6 036 

Středočeský kraj KLADNO 119 161 69 906 

Středočeský kraj MLADÁ BOLESLAV 107 137 45 507 

Ústecký kraj TEPLICE 109 192 51 461 

Ústecký kraj ÚSTÍ NAD LABEM 121 024 95 289 

 

Tab. 12. Správní obvod 200 001 - 400 000 obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Jihomoravský kraj BRNO 370 592 370 592 

Moravskoslezský kraj OSTRAVA 336 735 307 767 

 

Tab. 13. Správní obvod 400 001 a více obyvatel 

Kraj ORP 
Počet obyvatel 

SO 
Počet obyvatel SC 

Praha PRAHA 1 233 211 1 233 211 
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PŘÍLOHA č. 4. 
PŘEHLED VÝCHODISEK A PODNĚTŮ PRO ZAVÁDĚNÍ KVALITY VE VEŘEJNÉ 
SPRÁVĚ V ČR. 

Rok Vybrané podněty – aktivity, dokumenty a nástroje 

1997 

Projekt Phare 1997 - CZ 97 03.01 - Zvýšení efektivity veřejné správy, zahájený v roce 1997, 
byl ukončen v závěru roku 2000. Projekt se dělil na tři relativně samostatné dílčí projekty 
(Informační a komunikační služby a systémy ve veřejné správě; Systém rozvoje a řízení 
lidských zdrojů ve veřejné správě; Reforma veřejné správy ve  specifických oblastech). 
Výsledky projektů byly rovněž využity v koncepčních materiálech zpracovaných úsekem pro 
reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, a to v souboru koncepcí týkajících se zvýšení 
účinnosti veřejné kontroly, veřejných služeb, veřejných financí a řízení veřejného sektoru, které 
vláda vzala na vědomí usnesením č. 1217/2000 ze dne 4. prosince 2000. 

1998 

Projekt Phare CZ 1998 - 98 08.01 - Posílení institucionálních a administrativních kapacit 
pro implementaci Acquis Communautaire, jenž byl zahájen v červenci 2000 a ukončen 
v červnu 2001. Cílem projektu bylo vypracovat doporučení pro zlepšení výkonnosti a efektivity 
ústřední státní správy na základě analýzy a srovnání sekundárních aktivit ministerstev České 
republiky a členských zemí Evropské unie. Výstupem z projektu se stal generický model 
organizace ministerstev a akční plán jeho realizace.  

2000 

Projekt Phare 2000 - CZ 00 09.01 - Modernizace ústřední státní správy v České republice 
trvající od října 2001 do března 2003 za účasti Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci 
s Úřadem vlády České republiky a s Úřadem pro veřejné informační systémy a finského 
Ministerstva financí a francouzského Ministerstva pro veřejnou správu. Cílem twinningového 
projektu bylo zvýšení efektivnosti a výkonnosti ústřední státní správy v České republice, a tím 
i zvýšení správních kapacit veřejné správy jako celku tak, aby veřejná správa byla schopná 
aplikovat právo Evropských společenství.  

2000 

Střednědobá koncepce resortní politiky Ministerstva vnitra ČR na období let 2000 – 2003. Jedná 
se o koncepční záměry související bezprostředně s plněním kompetenční povinnosti garanta 
úrovně všeobecné státní správy v oblastech vymezených do působnosti Ministerstva vnitra ČR a 
koncepční záměry související s plněním úlohy garanta reformy veřejné správy. K dílčím 
záměrům se řadí tzv. Koncepce zvýšení účinnosti řízení ve veřejné správě obsahující část 
obecnou a část zvláštní. V obecné části jsou rozpracovány zásady moderního managementu ve 
veřejné správě, a to uplatněním forem, nástrojů a metod řízení, povinně používaných ve státní 
správě a doporučených k používání v samosprávě. Ve zvláštní části je tato problematika 
rozpracovaná pro úroveň ústřední státní správy, územní státní správy a pro samosprávné orgány. 
Schválená usnesením Vlády ČR ze dne 29. března 1999 č. 258 ke koncepci reformy veřejné 
správy. 

2000 

Schválení Národní politiky podpory jakosti ČR, zřízení Rady Vlády ČR pro jakost jako 
poradního, iniciačního a koordinačního orgánu Vlády ČR včetně Národního informačního 
střediska pro podporu jakosti (jako pracovní orgán a sekretariát Rady ČR pro jakost) při České 
společnosti pro jakost, usnesením Vlády ČR č. 458 ze dne 10. května 2000.  

2000 

Zpracování souboru dílčích koncepcí k reformě veřejné správy – Koncepce zvýšení účinnosti 
řízení ve veřejné správě, Program změn řízení veřejné správy na úrovni ústředního stupně státní 
správy, Koncepce účinnosti veřejného sektoru, Koncepce zvýšení účinnosti veřejných financí a 
Koncepce zvýšení účinnosti veřejné kontroly ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 4. prosince 
2000 č. 1217. 

2001 
Etický kodex zaměstnanců veřejné správě schválen usnesením Vlády ČR ze dne 21. března 
2001 č. 270 + P. 
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2001 
Koncepce modernizace ústřední státní správy schválená usnesením vlády č. 619/2001 ze dne 
20. června 2001. 

2001 

Projekt Phare 2001 - CZ 01 09.03 - Koordinace činnosti územních samosprávných celků 
na krajské a obecní úrovni. Tento twinningový projekt (partneři - Ministerstvo vnitra Francie 
a servisní organizace Sdružení švédských obcí a Sdružení švédských regionů.) probíhal od října 
2002 do dubna 2004. Cílem projektu bylo nastartovat efektivní spolupráci a komunikaci v rámci 
územní samosprávy nutnou k aplikování acquis communautaire a zapojení občanů. 

2001 
Přijetí usnesení Vlády ČR č. 806/2001 o Národní ceně ČR za jakost. 

2002 

Projekt Phare 2002 - CZ 02 09.02 - Všeobecný vzdělávací systém pro úředníky vyšších 
územních samosprávných celků. Tento projekt byl ukončen dvoudenní seminářem v srpnu 
2005. Projekt si kladl za cíl pomoci při vytvoření a uvedení do praxe nového všeobecného 
vzdělávacího systému pro úředníky územních samosprávných celků, který vyplývá z návrhu 
zákona o úřednících územních samosprávných celků, ověřit úroveň vzdělávání úředníků 
územních samosprávných celků v evropských záležitostech, zejména v rámci přípravy na 
prokázání zvláštní odborné způsobilosti.  

2002 

Analýza veřejných služeb, zpracována na objednávku Vlády ČR ve smyslu potřeby věcného 
záměru zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb viz usnesení č. 164 ze dne 20. února 
2002 a pozdějším usnesením vlády ze dne 9. prosince 2002 č. 1259 a v konečné podobě 
usnesením vlády ze dne 3. září 2003 č. 848. 

2004 
První konference věnovaná výhradně tématu kvality ve veřejné správě se v České republice 
pořádala 8. – 9. prosince roku 2004 v Ostravě „1. Česká národní konference kvality ve veřejné 
správě s mezinárodní účastí“ 

2004 

Dokument s názvem „Postup a hlavní směry modernizace státní správy“ schválený usnesením 
Vlády ČR č. 237 ze dne 17. března 2004 včetně změny gesce za reformu z Ministerstva vnitra 
ČR na Úřad vlády ČR k 1. 4. 2004. Uvedený dokument zaměřuje pozornost na změny 
v ústřední státní správě na období let 2004 – 2010. Má dvě roviny řešení, kdy na jedné straně je 
to reforma, která má systém ústřední státní správy změnit, na druhé straně modernizace, jejímž 
účelem je systém dále zlepšovat. Obecným cílem, dá se říci, vizí reformy a modernizace je 
dosažení vyšší efektivity a horizontální koordinace ústřední státní správy, zavedení moderních 
manažerských metod a většího využití moderních technologií. Pro naplnění obecného cíle bylo 
definováno patnáct cílově orientovaných projektů, které jsou součástí pěti specifických oblastí 
(A až E) – A. Racionalizace procesů v ústřední státní správě; B. Zlepšení řízení v ústřední státní 
správě; C. Zvýšení kvality ústřední státní správy; D. Implementace a zlepšování státní služby 
v ústředních správních orgánech; E. Racionalizace financování ústřední státní správy. 

2004 

Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb ve smyslu usnesení Vlády ČR z 1. září 
2004 č. 824. Vláda rovněž schválila vytvoření právních a finančních podmínek územní 
samosprávy k zabezpečení místních veřejných služeb, ke kterým patřila finanční podpora 
realizace benchmarkingového projektu v oblasti místních služeb v letech 2005 – 2008. 

2005 
2. Národní konference kvality ve veřejné správě s mezinárodní účastí, 5. – 7. prosince 2005 
v Plzni. 

2006 
Schválení návrhu věcného řešení informačního systému o dostupnosti a kvalitě veřejných 
služeb na bázi mapového serveru, Vládou ČR ze dne 10. května 2006 č. 508. 

2007 3. Národní konference kvality ve veřejné správě, 7. – 9. ledna 2007 v Liberci. 

2007 
Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby schválená Vládou ČR dne 11. 
července 2007 č. 757. 

2007 

Zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu jako mezirezortní 
koordinační orgán pro oblast zefektivňování veřejné správy a regulační reformy, na základě 
schválení Vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 927. 
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Pramen: Webové stránky Ministerstva vnitra ČR dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-
zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx; Úřadu vlády ČR dostupné z http://www.vlada.cz/cz/jednani-
vlady/default.htm; a Rady kvality ČR dostupné z: http://www.npj.cz/narodni-politika-kvality/dokumenty/rada-
kvality-cr/. Vlastní zpracování. 

2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě, 23. – 25. ledna 2008 v Karlových Varech. 

2008 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2008 – 2013. 

2008 

Aktualizace strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a schválení záměrů 
strategických projektů pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU schválení 
Vládou ČR dne 14. Května 2008 č. 536. 

2009 5. Národní konference kvality ve veřejné správě, 4. – 6. února 2009 v Olomouci. 

2010 6. Národní konference kvality ve veřejné správě, února 2010 v Táboře. 
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PŘÍLOHA č. 5. 
HODNOTÍCÍ TABULKY DLE MODELU CAF 2006 
 

Bodové hodnocení jednotlivých subkritérií a kritérií modelu CAF má čtyři hlavní cíle: 

1) Poskytnout informace a nasměrovat aktivity ke zlepšování. 

2) Měřit dosažený pokrok (dosavadní zkušenosti ukazují, že sebehodnocení 

podle modelu CAF je účinné opakovat každým rokem nebo jednou za dva roky 

a získat tak přehled o dosaženém pokroku). 

3) Identifikovat dobrou praxi na základě bodového ohodnocení předpokladů a výsledků 

(dobrá praxe v oblasti předpokladů je obvykle prokázána mimo jiné významným 

bodovým hodnocením výsledků). 

4) Napomáhat při hledání partnerů pro realizaci benchmarkingu nebo benchlearningu. 

 

Model CAF rozlišuje dva základní druhy bodového hodnocení: 

1) Klasické bodové hodnocení. 

2) Bodové hodnocení s jemným rozlišením. 

 

Klasické bodové hodnocení kritérií předpokladů: 

• pro bodové hodnocení je k dispozici stobodová stupnice; 

• je metoda bodování kritérií předpokladů kumulativním způsobem; 

• umožňuje specifikovat stupeň fáze cyklu PDCA, který je u posuzované skutečnosti 

naplněn; (příklad: Je-li v rámci posuzované skutečnosti hodnocena úroveň Check, 

je k dispozici bodové hodnocení v rozsahu 51 až 70 bodů. O výši bodového hodnocení 

v tomto rozsahu se rozhoduje podle toho, jak jsou požadavky na tuto úroveň 

v organizaci naplňovány); 

• pro dosažení určité úrovně bodového hodnocení je nutné naplnit předchozí úrovně 

cyklu PDCA v celém rozsahu hodnocené skutečnosti a plošně v rámci celé organizace; 

(příklad: Je-li v rámci hodnocené skutečnosti stanovena úroveň Check, je nutné splnit 

veškeré předchozí úrovně cyklu PDCA, tzn. Plan - Do); 
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• umožňuje dosažení fáze (úrovně) cyklu PDCA (bodové hodnocení 91 až 100 bodů) 

pouze v případě, kdy součástí cyklu trvalého zlepšování jsou benchlearningové 

aktivity. 

 

Klasické bodové hodnocení kritérií výsledků: 

• jsou hodnoceny trendy dosahovaných výsledků a/nebo míra plnění stanovených 

měřitelných cílů; 

• k dispozici je stobodová stupnice rozdělená do šesti úrovní; 

• u každé úrovně je posuzováno, jakým směrem se vyvíjí trendy hodnocených 

skutečností, nebo dosažení stanoveného cíle, případně obojí; 

• trendy lze hodnotit u skutečností vykázaných za období minimálně 3. 

 

Bodové hodnocení „s jemným rozlišením“ u kritérií předpokladů: 

• je způsob souběžného hodnocení, které lépe postihuje realitu např. tam, kde řada 

organizací veřejného sektoru činnosti provádí (fáze Do), ale bez dostatečného 

plánování (fáze Plan); 

• umožňuje bodovat všechny fáze cyklu PDCA „samostatně“; 

• klade důraz na cyklus PDCA a pokrok si lze představit jako spirálu, kde na každé 

otáčce může dojít ke zlepšení v kterékoli fázi cyklu PDCA: Plan – Do – Check – Act; 

• činnosti v souvislosti s benchlearningem se běžně zohledňují na nejvyšší úrovni všech 

fází; 

• poskytuje více údajů o oblastech, ve kterých je potřeba se zlepšit; 

• při vlastním bodování je třeba posoudit, zda existují důkazy o naplnění jednotlivých 

fázícyklu PDCA a podle míry naplnění hodnocené fáze zařadit odpovídající počet 

bodů do příslušného sloupce; 

• výsledné bodové hodnocení posuzované skutečnosti je dosaženo výpočtem průměru 

(vydělením 4) ze všech přidělených bodů pro jednotlivé fáze; 

• výsledný počet bodů by měl být věrohodný a konzistentní, např. celkové bodové 

hodnocení posuzované skutečnosti by nemělo přesáhnout 40 bodů, pokud bodové 

hodnocení některé ze čtyř fází cyklu PDCA (Plan – Do – Check – Act) je nižší nebo 
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rovno 20 bodů; pokud je bodové hodnocení některé z fází cyklu nižší než 30, nemělo 

by celkové hodnocení přesáhnout 60 bodů atd. 

 

Bodové hodnocení „s jemným rozlišením“ kritérií výsledků: 

• umožňuje posuzovat samostatně trendy a samostatně cíle a jejich plnění; 

• odděleně se tedy posuzuje, jak se trendy sledovaných hodnot (výsledků) v organizaci 

vyvíjely během minimálně posledních tří let a jak byly splněny cíle v posledním 

(hodnoceném) roce; 

• ukazuje, zda je nutno urychlit trend nebo se zaměřit na dosažení cílů; 

• výsledné bodové hodnocení posuzované skutečnosti je stanoveno součtem bodů 

za hodnocení trendu a dosažení cíle a vydělením, (Společný hodnotící rámec - CAF 

2006, s. 47 – 50). 

 
Panely hodnocení 1 („klasické“ bodové hodnocení CAF) 
Fáze (úroveň) PANEL PŘEDPOKLADŮ 1 Počet bodů Verze 

2002 
 V této oblasti nejsme aktivní. 

Nemáme žádné informace nebo máme pouze dílčí informace 
bez širšího kontextu. 

0 – 10 0 

PLAN 
(plánuj) 

Činnosti jsou plánovány. 11 – 30 1 

DO 
(realizuj) 

Plánované činnosti jsou zaváděny a realizovány. 31 – 50 2 

CHECK 
(zkontroluj) 

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

51 – 70 3 

ACT 
(reaguj) 

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

71 – 90 4 

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

91 – 100 5 

Zdroj: Společný hodnotící rámec - CAF 2006, s. 48.  
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Oblasti zlepšování 

Bodové hodnocení CAF s „jemným rozlišením“ - PANEL PŘEDPOKLADŮ 2 

FÁZE, úroveň 

Stupnice 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100  

Důkazy 
Žádné důkazy 

nebo pouze 
některé představy 

Některé 
nepřesvědčivé 

důkazy týkající se 
některých oblastí 

Několik důkazů 
týkající se 

relevantních 
oblastí 

Přesvědčivé 
důkazy týkající se 

většiny oblastí 

Velmi 
přesvědčivé 

důkazy týkající se 
všech oblastí 

Excelentní důkazy 
týkající se všech 
oblastí, srovnání 

s jinými 
organizacemi 

 

PLAN 
(plánuj) 

Plánování vychází z potřeb a představ 
zainteresovaných stran. Provádí se 
pravidelně v příslušných útvarech 
organizace. 

       

Počet bodů        

DO 
(realizuj) 

Realizace je řízena pomocí definovaných 
procesů a odpovědností a pravidelně je 
rozšiřována do příslušných útvarů 
organizace. 

       

Počet bodů        

CHECK 
(přezkoumej) 

Definované procesy jsou v příslušných 
útvarech organizace pravidelně 
monitorovány pomocí příslušných 
ukazatelů a přezkoumávány. 

       

Počet bodů        

ACT 
(konej) 

Po obdržení výsledků kontroly se ve všech 
příslušných útvarech organizace pravidelně 
realizují činnosti zaměřené na nápravu a 
zlepšování. 

       

Počet bodů        

Celkem na 400  

POČET BODŮ na 100  
 

Zdroj: Společný hodnotící rámec - CAF 2006, s. 51.
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Panely hodnocení 1 („klasické“ bodové hodnocení CAF) 

PANEL VÝSLEDKŮ 1 Počet bodů 
Verze 
2002 

Výsledky se neměří 
a/nebo nejsou k dispozici žádné informace. 

0 – 10 0 

Výsledky se měří a ukazují negativní trendy 
a/nebo výsledky nesplňují stanovené cíle. 11 – 30 1 

Výsledky vykazují nevýrazné trendy nebo mírný pokrok 
a/nebo jsou splněny některé stanovené cíle. 

31 – 50 2 

Výsledky vykazují rostoucí trendy 
a/nebo je splněna většina stanovených cílů. 

51 - 70 3 

Výsledky ukazují na značný pokrok 
a/nebo jsou splněny všechny stanovené cíle. 71 – 90 4 

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

91 – 100 5 

Zdroj: Společný hodnotící rámec - CAF 2006, s. 49. 

 

Bodové hodnocení CAF s „jemným rozlišením“ - PANEL VÝSLEDKŮ 2 

Stupnice 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 
TRENDY  

 
Žádné 
měření 

 
Negativní 

trend 

 
Stabilní 

trend nebo 
mírný 

pokrok 

 
Rostoucí 

trend 

 
Značný 
pokrok 

Pozitivní 
srovnání 

všech 
výsledků 

s příslušnými 
organizacemi 

Počet bodů       

CÍLE Žádné nebo 
pouze 

nepodložené 
informace 

Výsledky 
nesplňují 

stanovené cíle 

Splněno 
několik 

stanovených 
cílů 

Splněna 
většina 

stanovených 
cílů 

Splněny 
všechny 

stanovené cíle 

Všechny cíle 
splněny a 

porovnávány 
s jinými 

organizacemi 
Počet bodů    

 
   

Celkem na 200  
Počet bodů na 100  

Zdroj: Společný hodnotící rámec - CAF 2006, s. 55. 

 



 
 

PŘÍLOHA č. 6. 
CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů z let. ČSÚ – Lexikon obcí 2009. Vlastní zpracování. 

 

Poznámka: OFNC – oceněný finalista Národní ceny, BMK – benchmarking, BCS – Balanced Scorecard 

 
 

Počet 
zaměst-
nanců 

Počet 
obyvatel 

SC 

Počet 
obyvatel 

SO 

Sebehodnocení 
dle CAF 

realizováno v 
letech 

Získaná ocenění za 
CAF 

Jiné 
metody 

Bruntál 167 17 387 38 895 2007, 2008, 2009 
2007 – bronz, 2009 

- stříbro 
- 

Děčín 265 52 282 80 419 
2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 

2005 stříbro, 2008 
OFNC, 2009 OFNC 

BMK, 
BSC 

Hranice 136 19 302 34 823 
2005, 2006, 2007, 

2008 

2005 – bronz, 2006 
– stříbro, 2007 – 

stříbro, 2008 – vítěz 
NC 

ISO 
9001, 
BMK 

Chrudim 213 23 374 82 848 
2005, 2006, 2007, 

2008 
2007 – stříbro, 2009 

- stříbro 
BMK 

Jablunkov 98 5 669 22 505 
2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 

2005 – stříbro, 2006 
– stříbro, 2007 – 
stříbro, 2008 – 

OFNC 

BMK 

Karviná 335 62 661 74 011 2004, 2007, 2008 
2007 – bronz, 2008 

- stříbro 
BMK 

Konice 61 2 894 11 297 
2006, 2007, 2008, 

2009 

2007 – bronz, 2008 
– stříbro, 2009 - 

stříbro 
BMK 

Kopřivnice 184 23 172 41 611 
2006, 2007, 2008, 

2009 

2006 – bronz, 2008 
– stříbro, 2009 - 

stříbro 

SIX 
SIGMA 

Prostějov 275 45 378 98 862 
2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 

2005 – bronz, 2005 
– stříbro, 2009 - 

stříbro 
BMK 

Šternberk 136 19 302 34 823 
2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 
2008 – bronz, 2009 

- stříbro 

BMK, 
ISO 
9001 

Šumperk 205 27 754 72 189 2006, 2007, 2008 
2007- bronz, 2008 - 

stříbro 
BMK 

Tábor 249 35 593 80 623 2007, 2009 
2007 – bronz, 2009 

- stříbro 
BMK 
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PŘÍLOHA č. 7. 
ROZBOR KVALITATIVNÍ STRÁNKY (PŘEDLOŽENÝCH DŮKAZŮ) 
SEBEHODNOCENÍ DLE MODELU CAF VYBRANÝCH ÚŘADŮ V LETECH 2008 
A 2009. 
 

Vzhledem k  faktu, že úřady přistupují k slovnímu popisu a předkládání důkazů realizovaného 

sebehodnocení rozdílně, byly v rámci jednotlivých subkritérií zvoleny stěžejní problémové 

okruhy a k nim přiřazeny důkazy (viz tabulky níže). Vybrané předložené důkazy představují 

množinu důkazů, na kterých se většina úřadů ve svých sebehodnotících zprávách shodne, 

a dále důkazy vypovídající o „originálním“ přístupu (např. z důvodu uplatňování norem ISO 

9001, BCS). 

 

Kritérium 1 – Vedení 

 

Subkritérium 1.1 - Nasměrování organizace vypracováním poslání, vize a hodnot. Poslání 

úřadu je všemi sebehodnotiteli spatřováno v obsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Etický 

kodex zaměstnanců představuje objekt definovaných hodnot a ve všech úřadech je součástí 

pracovního řádu, popřípadě samostatné směrnice.  

 

Subkritérium 1.1 - Nasměrování organizace vypracováním poslání, vize a hodnot 

Okruh požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Poslání 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; Organizační řád 
úřadu 

Vize Vize úřadu, Strategický plán rozvoje města 

Hodnotový (etický) rámec, střet zájmů 
Etický kodex zaměstnanců úřadu; metodické pokyny; 
Desatero úředníka; Pracovní řád; Zákon 312/2002 
Sb., o úřednících územně samosprávných celků 

Strategické plány 
Strategický plán rozvoje města; Akční plán; 
Koncepce jakosti 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Naproti tomu, byť většina úřadů v komentářích sebehodnotících zpráv cituje vlastní vizi15, 

existují mezi úřady rozdílnosti v zakomponování vize v rámci strategických dokumentů, 

nejčastěji je zmiňován Strategický plán rozvoje města. Koncepce jakosti je uváděna pouze 

                                                 
15Např. „Vize městských úřadů „Městský úřad Jablunkov – záruka dobré správy“ (Jablunkov, 2008). „Městský 
úřad – kvalitní služby občanům zajišťované s profesionálním přístupem a podpořené dobrými pracovními 
podmínkami“, (Konice, 2009). „Profesionalita, výkonnost a vstřícnost = spokojený klient.“, (Karviná, 2008) 
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v případě úřadu Hranic - má zaveden certifikovaný systém jakosti (ISO 9001). V případě 

úřadu Děčína (2009) jsou vize a strategie města a úřadu formulovány prostřednictvím metody 

Balanced Scorecard (BSC). 

 

Subkritérium 1.2 - Vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení organizace, 

výkonnosti a změn. V této oblasti jsou úřady (sebehodnotiteli) uváděny důkazy typu 

Organizační řád, Mapa procesů a karty hlavních procesů, Strategický plán města, Pravidla 

projektového řízení. Úřady, které mají zavedeny normy ISO 9001, se opírají o koncepci 

kvality a příručku kvality (úřady Hranice, Šternberk). Řízení změn je úřady uskutečňováno 

prostřednictvím projektů typu Benchmarkingová iniciativa (BI 2005), manuál BSC (Děčín, 

2009) či Akčních plánů zlepšování sestavených na základě sebehodnocení dle modelu CAF, 

viz táborský příklad: „Model společného hodnotícího rámce CAF byl na úřadu zaveden 

v roce 2006. Na základě zpracované zprávy byl sestaven první „Akční plán zlepšování“, který 

byl schválen Radou města Tábora dne 25. 6. 2007. Zpráva i plán zlepšování byly předány 

vedení města a vedoucím odborů, materiály jsou uloženy na intranetu k nahlížení“, (Tábor, 

2009). 

 

Subkritérium 1.2 - Vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení organizace, výkonnosti 
a změn 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Organizační struktura 
Organizační řád úřadu, Pracovní náplně, Příručka 
jakosti, Procesní mapy 

Měřitelné cíle (všechny úrovně organizace) 
Strategický plán města, Komunitní plán města, Zápisy 
z porad vedoucích a odborů, Rozpočet města, Cíle 
úřadu na daný rok 

Manažerský informační systém a interní 
audity 

Informační koncepce, Kontrolní protokoly, Pravidla 
projektového řízení 

Uplatnění metod pro měření a zlepšování 
výkonnosti a kvality 

Benchmarking, Model CAF, BSC, ISO 9001 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Subkritérium 1.3 - Motivování a podpora zaměstnanců v organizaci a vedení příkladem. 

V tomto subkritériu úřady uvádí řadu důkazů, a to od Zpráv hodnotící činnosti jednotlivých 

odborů a zavedení systému hodnocení zaměstnanců až po Etický kodex, Zápisy z porad 

vedoucích zaměstnanců či realizovaná speciální vzdělávání vedoucích zaměstnanců. 

Komentáře tohoto typu se objevují nejčastěji: „Vedení pomocí příkladů se předpokládá jako 

samozřejmá součást práce vedoucího zaměstnance. Tento způsob práce vedoucího 
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zaměstnance je posuzován v rámci systému hodnocení vedoucích zaměstnanců. Zpětná vazba 

je získávána prostřednictvím ankety Spokojenost zaměstnanců MMK, ve které je jeden blok 

otázek věnován zjištění názorů na přímého nadřízeného.“, (Karviná, 2008). „Vedení se řídí 

schválenými směrnicemi a příkazy, je vstřícné k neformálnímu setkávání se zaměstnanci 

magistrátu. Vedoucí zaměstnanci jsou odborníky ve své profesi, zaměstnanci následují 

příkladu svého přímého vedoucího. Rozvoj kompetencí zaměstnanců je ze strany vedoucích 

plně podporován“, (Děčín, 2009). Sebehodnotící zpráva úřadu Hranic uvádí: „Neustálé 

zlepšování práce úřadu, tedy i jednotlivých pracovníků je zakotveno v systému certifikace 

ISO, kdy nejde pouze o její získání, ale také o následné obhajování, které předpokládá další 

zkvalitnění práce.“, (Hranice, 2008). 

 

Subkritérium 1.3 - Motivování a podpora zaměstnanců v organizaci a vedení příkladem 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Vedení příkladem – plnění a ztotožnění 
se s cíly organizace 

Zápisy z hodnocení vedoucích zaměstnanců; 
Pracovní řád; Směrnice a koncepce vzdělávání 
zaměstnanců; Etický kodex 

Informační systém (toky) – otázky 
týkající se organizace a jejich cílů a 
úkolů 

Intranet; Webové stránky; Zápisy z porad 
vedoucích; Zpráva o činnosti úřadu 

Podpora týmové práce, odpovědnosti, 
zlepšování výkonnosti a předkládání 
inovací 

Pravidla týmové práce; Organizační řád; Vnitřní 
platový předpis, Směrnice kontinuálního zlepšování 

Respektování individuálních potřeb 
zaměstnanců 

Šetření spokojenosti zaměstnanců; Kolektivní 
smlouva; Sociální fond 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Subkritérium 1.4 - Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem 

zajistit sdílenou odpovědnost. Důkazy tohoto předpokladu vidí úřady v Zápisech ze zasedání 

rady města, výborů, komisí, politických klubů, koordinačních porad a schůzek, viz komentář 

z karvinské sebehodnotící zprávy: „V každodenní činnosti magistrátu probíhá kontakt 

s volenými politickými představiteli. Určený okruh zaměstnanců se účastní zasedání rady 

a zastupitelstva města, výborů a komisí. Při přípravě k projednání zvlášť závažných materiálů 

v orgánech města se zaměstnanci účastní jednání klubů jednotlivých politických stran 

zastoupených v zastupitelstvu města (zejména v případě jednání o rozpočtu, koncepčních 

materiálech, apod.)“, (Karviná, 2008). K dalším důkazům patří provedené ankety – Šetření 

spokojenosti Občanů/zákazníků či uzavřené - Smlouvy o spolupráci a partnerství města 

a Komunitní plán města. Děčínská sebehodnotící zpráva také uvádí, že „Hlavní vliv na chod 

organizace má volební program a priority vládnoucí koalice. Tyto priority byly členy rady 
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města zapracovány do strategické mapy BSC jako hlavní strategická témata města. Důkaz: 

strategická mapa, volební priority, volební desatero v manuálu BSC, (Děčín, 2009).  

 

Subkritérium 1.4 - Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit 
sdílenou odpovědnost 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Sladění veřejných politik a cílů 
organizace, proaktivní vztah s politiky 

Zápisy z rady, zastupitelstva, Organizační řád; 
Strategická mapa; Koncepce jakosti, Ekonomické 
priority města; Strategický plán města 

Partnerské vazby se zainteresovanými 
stranami 

Zápisy z porad s ředitelem krajského úřadu; 
Smlouvy s partnerskými městy; Komunitní plán; 
Smlouvy o zapojení do projektů spolupráce a 
rozvoje. Ankety a šetření spokojenosti, kulaté stoly 

Marketing organizace a dobré jméno 
organizace 

Infobox, TV vysílání; Zpravodaj, Tisková mluvčí 
úřadu 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Kritérium 2 – Strategie a plánování 

 

Subkritérium 2.1 – Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách 

zainteresovaných stran. V této oblasti úřady rozlišují seznamy a databáze (evidence), které 

vytvářejí ze zákona, a informace, které získávají například prostřednictvím dotazníků, anket, 

analýz (nejčastěji zpracovaných pro potřeby strategického plánu města), veřejných 

projednávání apod. Za všechny lze zdůraznit např. Zápisy z veřejných projednávání, Zápisy 

z jednání občanských iniciativ, Zásady pro projednání petic, Zásady pro přijímání 

a vyřizování stížností, Zásady pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města 

(např. Karviná 2008, Šternberk 2009, Konice, 2009 aj.).  

 

Subkritérium 2.1 – Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných 
stran 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Identifikování zainteresovaných stran a 
systematické shromažďování o jejich 
potřebách a očekáváních 

Seznam podnikatelů, škol a školských zařízení, 
příspěvkových organizací, neziskových organizací; 
Příručka jakosti, Program rozvoje města; Manuál 
BSC – Katalog poskytovatelů sociálních služeb; 
Webové stránky města, Registry městského 
informačního centra; Centrální evidence smluv, 
Zápisy z jednání; Zásady pro poskytování dotací 

Monitorování a analyzování změn a 
informací 

Dotazníková šetření, Komunální plánování; komise 
Rady města; monitoring médií 

Systematické analyzování vnitřních 
silných a slabých stránek organizace 

SWOT analýza, sebehodnocení dle modelu CAF 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
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Syntetické dokumenty (databáze) zaměřené na identifikaci zainteresovaných stran daného 

úřadu jsou spíše výjimkou, viz „Pro každou činnost organizace jsou v rámci BSC 

identifikovány skupiny zainteresovaných stran např. občané města, klienti magistrátu, 

zaměstnanci magistrátu, příspěvkové organizace města, dodavatelé, orgány veřejné správy, 

návštěvníci města apod. Tyto zainteresované strany jsou určeny při přípravě všech 

integrovaných a rozvojových plánů města – veřejná správa, podnikatelé, neziskové 

organizace, veřejnost“, (Děčín, 2009). 

 
Subkritérium 2.2 – Vypracování, rozvíjení a aktualizace strategie a plánování s ohledem 

na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje. Komparace předložených důkazů 

a komentářů tohoto subkritéria ukázala, že úřady nejčastěji obracejí svou pozornost 

k Strategickému plánu města: „Strategický plán rozvoje města Šumperka byl odsouhlasen 

řídící komisí strategického plánu dne 20. 12. 2005 a schválen zastupitelstvem města dne 

26. 1. 2006. Pro postupnou realizaci v jednotlivých letech jsou zpracovány akční plány, které 

obsahují specifikované realizační kroky, tj. aktivity či projekty v daném období.“ (Šumperk, 

2008); k provedeným analýzám, např. Analýza a hodnocení rizik ve městě Šumperku za rok 

2006 (Šumperk, 2008), ale také na výsledky provedeného benchmarkingu v rámci projektu 

BI 2005 či provedených kontrol a auditů (Děčín 2009, Bruntál 2009, Prostějov 2009 aj.). 

Stran vyvažování úkolů, zdrojů a cílů sebehodnotící zpráva úřadu Hranic uvádí: „ K tomuto 

procesu dochází na MěÚ průběžně. Základem je neustálé monitorování procesů, z něhož 

vychází další opatření, promítající se do rozpočtu města.“, (Hranice, 2008). 

 

Subkritérium 2.2 – Vypracování, rozvíjení a aktualizace strategie a plánování s ohledem 
na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Metody pro monitorování, měření, 
vyhodnocení výkonnosti organizace 

Strategický plán města; Benchmarking; manuál 
BSC; Analýza správních činností; Akční plán 
zlepšování, Roční monitorovací zprávy 

Systematické přezkoumávání rizik a 
kritických faktorů 

SWOT analýza, Analýza rizik interního auditora; 
kontrolní řád 

Hodnocení aktuálních úkolů z hlediska 
jejich dopadů na strategické a operativní 
cíle 

Zápisy z porad; Závěrečná zpráva o činnosti úřadu; 
Strategie úřadu 

Vyvažování úkolů a zdrojů, vlivů a 
požadavků zainteresovaných stran 

Rozpočtový proces; Akční plány na daný rok; 
Rozpočtový výhled 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
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Subkritérium 2.3 – Uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace. 

Prostějovská sebehodnotící zpráva uvádí: „Jsou přijaty strategické dokumenty, obsahující 

strategické cíle rozvoje města a úřadu (důkaz: zapojení do projektu Agenda 21 „Zdravé město 

Prostějov“, Strategický plán rozvoje města Prostějova a Akční plány a Programové 

prohlášení RMP, je přijata Koncepce prevence kriminality na roky 2009-2011).“(Prostějov, 

2009). Všechny úřady předkládají důkazy - Organizační řád městského úřadu, Strategický 

plán, zápisy z porad vedoucích zaměstnanců. Jiný přístup uvádí děčínská zpráva: 

„Při uplatnění metody BSC je definován soubor měřítek na úrovni města, ten je dále rozložen 

– kaskádován na odbory magistrátu a dále na jednotlivé zaměstnance. Každé z vyvážených 

měřítek má určeného svého správce a stanovenou cílovou hodnotu měřítka. Každý 

zaměstnanec tak bude naplňováním cílových hodnot měřítek přispívat k naplňování 

strategických i operativních cílů. Organizační struktura MM je vytvářena v zájmu zkvalitnění 

služeb občanům, např. s cílem zkrácení čekacích a odbavovacích lhůt (Czech POINT, 

objednávání občanů na vybrané agendy pomocí webu a SMS) a zajištění priorit rozvoje 

města. Dobré praxe při hledání optimální organizační struktury jsou čerpány od jiných úřadů 

(např. při jednání pracovní skupiny „A“ Benchmarkingové iniciativy 2005).“ (Děčín, 2009). 

 
Subkritérium 2.3 – Uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace.  

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Uplatňování strategie a plánování 
(konsensus, priority, časové rámce) 

Strategický plán města; Komunitní plán; Akční 
plány; Programové prohlášení; Strategie úřadu; 
Zápisy z porad a zasedání rady zastupitelstva; 
Koncepce prevence kriminality, metodika BSC 

Zapojování zainteresovaných stran do 
procesu realizace strategie a plánování 

Porady starostů; kulaté stoly; osadní výbory; Zápisy 
z jednání výborů a komisí 

Přenášení strategických a operativních 
cílů organizace do relevantních plánů a 
úkolů útvarů a jednotlivců 

Dataplán; Plány vzdělávání, Koncepce jakosti; 
Rozpočet města; Organizační řád 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Subkritérium 2.4 – Plánování, uplatňování a přezkoumání modernizace a inovace. 

V tomto subkritériu sledované úřady16 předkládají důkazy jednak o zapojení úřadu 

do projektu BI 2005, a dále ve formě Zápisů z porad vedoucích zaměstnanců a jednotlivých 

odborů, kde se dokumentují inovační podněty zaměstnanců, Pravidel pro podávání inovačních 

podnětů, uskutečněných školení zaměřených na zvládání nových postupů, modernizace 

a strategického plánování či zřízení na jednotlivých odborech funkce koordinátora kvality, jak 

je tomu v případě Prostějova. Z komentářů k hodnoceným důkazům patří: „V roce 2007 byl 

                                                 
16 Zpráva Městské úřadu Bruntál neobsahuje hodnocení a charakteristiku subkritéria 2.4. 
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zahájen průzkum spokojenosti zaměstnanců a průzkum spokojenosti občanů, který řeší 

i podněty a připomínky k modernizaci a inovaci úřadu.“ (Šumperk, 2008). 

 

Subkritérium 2.4 – Plánování, uplatňování a přezkoumání modernizace a inovace 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Vytváření a rozvíjení nové kultury pro 
inovaci a strategické myšlení 

BI 2005; Plány vzdělávání; Pravidel pro podávání 
inovačních podnětů 

Monitorování interních ukazatelů/podnětů 
ke změnám a externích požadavků na 
modernizaci a inovaci 

Dotazníky; zápisy z porad vedoucích; odborů a 
jednání komisí rady a výborů 

Plánování změn vedoucích k procesu 
modernizace a inovace 

Zápisy o přezkoumání, rozpočtový proces; 
elektronizace 

Využívání nástrojů, měření a principů 
TQM 

Procesní mapy, Benchmarking, CAF 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Kritérium 3 – Zaměstnanci 

 

Subkritérium 3.1 – Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů 

s ohledem na strategie a plánování. První subkritérium třetího kritéria – „Zaměstnanci“ – 

hodnotí, zda organizace slaďuje své strategické cíle s lidskými zdroji, a to k oboustrannému 

prospěchu (zaměstnavatel a zaměstnanec). Na otázku, zda úřady pravidelně analyzují 

současné a budoucí potřeby stran lidských zdrojů, předkládají všechny úřady jako důkazy 

Organizační řád a usnesení rady města. Sebehodnotící zpráva úřadu Hranic říká, že: 

„Současné i budoucí potřeby lidských zdrojů jsou neustále přezkoumávány nejen na úrovni 

městského úřadu, ale i konzultovány a srovnávány s dalšími obdobně velkými úřady.“, 

(Hranice, 2008). Politika lidských zdrojů, jako komplexní dokument v oblasti řízení lidských 

zdrojů, není jako důkaz úřady předkládána. Příklad za všechny je odpověď sebehodnotitelů 

z Děčína: „Magistrát nemá vypracovánu politiku lidských zdrojů vycházející z vize 

a strategie. Jsou zpracovány dílčí dokumenty, ze kterých vyplývá řízení lidských zdrojů – 

organizační řád, pracovní řád, etický kodex a další interní předpisy, které se vážou k náboru 

a vzdělávání a péči o lidské zdroje.“ (Děčín, 2009).  

 

V dalších otázkách týkajících se zajištění způsobilosti lidských zdrojů či zabezpečení 

vhodných pracovních podmínek apod., úřady shodně předkládají důkazy, jako jsou 

organizační řád, pracovní řád, plány vzdělávání a kolektivní smlouvu. 
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Subkritérium 3.1 – Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategie 
a plánování 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Analýza a plánování současných a 
budoucích potřeb lidských zdrojů 

Pracovní řád; Organizační řád; Směrnice pro 
hodnocení zaměstnanců; Výsledky analýzy 
z benchmarkingu; Manuál BSC; Usnesení rady 
města; zpráva o rozvoji lidských zdrojů; Zákon o 
úřednících; Personální strategie; Výsledky analýzy 
z benchmarkingu Personální audit 

Politika lidských zdrojů 

Pracovní řád; Organizační řád; Směrnice pro 
hodnocení zaměstnanců; Personální směrnice; 
Manuál BSC; Usnesení rady města; zpráva o rozvoji 
lidských zdrojů; zákon o úřednících; Personální 
strategie; vnitřní platový předpis; Kolektivní 
smlouva; personální audit, Směrnice – platový 
předpis 

Způsobilost lidských zdrojů s cílem plnit 
cíle organizace 

Pracovní řád; Organizační řád; Směrnice pro 
hodnocení zaměstnanců; Popis pracovních činností, 
Etický kodex; Plány vzdělávání, Hodnotící 
pohovory; Vnitřní platový předpis; 

Zabezpečení vhodných pracovních 
podmínek (bezpečnost, zdraví) a zvláštní 
podmínky pro znevýhodněné 
zaměstnance (včetně zdrav. postižených) 

Kolektivní smlouva, Sociální fond; Průzkum 
spokojenosti zaměstnanců; Podpora a hmotné 
stimulace ke zvyšování jazykové kvalifikace 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Subkritérium 3.2 – Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců 

a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace. Z odpovědí na jednotlivé otázky subkritéria 

3.2 jednoznačně dominují ty, které obracejí svou pozornost k vzdělávání zaměstnanců, které 

je realizováno v rámci zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, a vyplývajících povinností, jako 

je plán vzdělávání úředníka, vzdělávaní vedoucích úředníků, vstupní vzdělávání či pravidelné 

hodnocení vzdělávacích plánů. Podpora nových zaměstnanců je v ojedinělém případě 

(Kopřivnice, 2009) ošetřena nástrojem – Pravidla adaptačního procesu.  Moderní a nové 

metody vzdělávání jsou s různou intenzitou a šíři využívány všemi úřady. Rotace 

zaměstnanců není v praxi využívána, pouze v omezené míře, např. při vzájemné 

zastupitelnosti nebo u některých pracovních pozic (např. zkušební komisaři). 

 

Subkritérium 3.2 – Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců a slaďování cílů 
jednotlivců s cíli organizace 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Aktuální individuální a organizační 
kompetence z hlediska znalostí, 
dovedností a postojů, Strategie pro 
rozvíjení kompetencí 

Plány vzdělávání; osvědčení; certifikáty; zápisy 
z porad; Koncepce rozvoje a vzdělávání; Plán 
čerpání rozpočtu, Mapy procesů; Personální 
dokumentace; Zákon o úřednících; Dohody o 
zvýšení kvalifikace 
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Plány osobního rozvoje, rozvoj 
manažerských dovedností, nové metody 
vzdělávání 

Plány vzdělávání; Zpráva o rozvoji lidských zdrojů 
se zaměřením na vzdělávání; Personální 
dokumentace; Pravidla adaptačního procesu; 
Směrnice pro vzdělávání zaměstnanců; pro 
hodnocení zaměstnanců; Kolektivní smlouva; 
Pracovní řád; Intranet – zprávy z realizovaného 
vzdělávání; E- learning; Jazykové kurzy; ECDL  

Podpora nových zaměstnanců, vnitřní a 
vnější mobility zaměstnanců 

Pracovní náplně; Pravidla adaptačního procesu; 
Implementace systému řízení kvality (interní audity); 
Popisy pracovních činností; Dodatek k pracovní 
smlouvě 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Subkritérium 3.3 – Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu 

a udělováním pravomocí. Otázky spojené s rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním 

pravomocí na úřadech jsou všemi úřady řešeny v mezích týmové práce (dotace, implementace 

metody CAF a benchmarking), projektového řízení, kolektivního vyjednávaní 

a dotazníkového šetření spokojenosti. Sebehodnotitelé z Kopřivnice uvádí „pro projektové 

týmy jmenované pro zpracovávání a následné plnění dotačních titulů platí směrnice 

o zásadách projektového řízení“, (Kopřivnice, 2009). V Karviné je otevřená komunikace 

na úřadě pojímána následovně: „Pro podávání inovačních návrhů je zřízeno zvláštní vlákno 

diskusního fóra na intranetovém portálu MMK. Návrhy je možné podávat také v rámci 

hodnotících pohovorů. Při projednávání inovačních návrhů je jako jedna z metod využíván 

také brainstorming.“, (Karviná, 2008). 

 

Subkritérium 3.3 – Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním pravomocí 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Otevřená komunikace a dialog, aktivní 
prostředí pro vytváření nových návrhů a 
nápadů 

Pracovní řád; Směrnice kontinuálního zlepšování; 
Směrnice - Týmová práce; Směrnice – Otevřený 
dialog; Zápisy z porad vedoucích; Etický kodex; 
portál, Hodnocení zaměstnanců 

Zapojování zaměstnanců a jejich 
zástupců do tvorby plánů, cílů, strategií 

Kolektivní vyjednávaní  

Pravidelné provádění průzkumu 
spokojenosti a názorů zaměstnanců  

Dotazníky spokojenosti zaměstnanců 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Kritérium 4 – Partnerství a zdroje 

 

Subkritérium 4.1 - Rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů. Partnerské 

vztahy v podmínkách úřadů jsou prezentovány převážně jako aktivity města ve smyslu 

spolupráce na úrovni partnerských měst, Národní sítě zdravých měst ČR (NSZM ČR), 
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konkrétních mikroregionů či samotné samosprávy (osadní výbory, komise rady, grantové 

smlouvy aj.). Partnerské smlouvy a dohody na úrovni činností úřadu jsou pak účasti 

např. v Benchmarkingové iniciativě 2005 (BI 2005) nebo spolupráce s ostatními orgány 

veřejné správy. Stimulování činnosti v oblasti společenské odpovědnosti organizace 

je sebehodnotiteli chápáno v kontextu spolupráce města a úřadu s organizacemi, které 

se orientují na sociální, zdravotní a environmentální problematiku. Vlastní přístup k výše 

uvedenému je možné vysledovat v sebehodnotící zprávě úřadu města Jablunkova: „MěÚ 

Jablunkov se snaží být společensky odpovědnou organizací, která klade důraz na poskytování 

kvalitních služeb, podporuje lokální dodavatele, apeluje na včasné placení faktur, poskytuje 

informace o nabízených službách, způsobech vyřizování požadavků ze strany občanů 

na internetu, ve zpravodaji a praktikuje vstřícný přístup k občanům. Cílem je mimo jiné 

vstupovat do podvědomí společnosti jako organizace, která v rámci plnění svých činností 

podporuje zaměstnanost na místní úrovni.“, (Jablunkov, 2008). 

 

Subkritérium 4.1 Rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Identifikace strategických partnerů, 
partnerské smlouvy 

Strategický plán rozvoje města; Rozpočet města; 
Uzavřené dohody o spolupráci; Uzavřené smlouvy; 
Centrální evidence smluv; BI 2005; Komise města 
např. pro strategický rozvoj; Členství v NSZM ČR 

Definování odpovědnosti jednotlivých 
stran při řízení partnerských vztahů, 
monitorování a hodnocení procesů a 
výsledků partnerských vztahů 

Organizační řád; Usnesení rady a zastupitelstva 
města; Pracovní náplně zaměstnanců; Mapy procesů; 
Závěrečná zpráva o činnosti úřadu; Výroční zprávy; 
Zásady pro vyřizování petic; Průzkumy spokojenosti; 
Zápisy z pracovních porad a setkání 

Stimulování činnosti v oblasti společenské 
odpovědnosti organizace 

Grantový program; Zápisy z pracovních porad a 
setkání; Získaná ocenění za kvalitu poskytovaných 
služeb 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Subkritérium 4.2 Rozvíjení a uplatňování partnerství s občany/zákazníky. Zapojování 

občanů/zákazníků do věcí veřejných je popisováno a realizováno jednak prostřednictvím 

orgánů místní samosprávy, jako jsou zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, komise rady 

či osadních výbory, a dále formou možnosti vyjádření se k činnosti úřadu a samosprávy 

pomocí dotazníků, anket a veřejného projednávání. Transparentnost je pojímána jak v rovině 

úřadu, tak vedení města (zastupitelstvo, rada, starosta), např. sebehodnotitelé z Konice mimo 

jiné uvádí „Zpravodaj Konice je od letošního roku distribuován zdarma do každé domácnosti 

v Konici a jsou v něm uveřejněny zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady města a další 

informace pro občany o kulturním a společenském  dění  a sportovních akcích v Konici.“, 
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(Konice, 2009). Většina úřadů uvádí, že transparentnost je úřady pojímána na rámec 

zákonných povinností. 

 

Subkritérium 4.2 Rozvíjení a uplatňování partnerství s občany/zákazníky 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Podpora zapojování občanů/zákazníků do 
věcí veřejných a politického rozhodování 
včetně otevřenosti myšlenkám a 
podnětům či stížnostem stran 
občanů/zákazníků 

Strategický plán města; Komunitní plánování; 
Dotazníkové šetření spokojenosti občanů/zákazníků; 
Akční plán města; Komise rady; Výbory 
zastupitelstva; Výběrové řízení – účast odborníků; 
Osadní výbory 

Zajištění transparentnosti organizace 
Webové stránky města; Tiskové periodika města; 
TV vysílání; Tiskové konference, Zasedání 
zastupitelstva; Výroční zprávy; Úřední deska 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Subkritérium 4.3 Řízení financí. Řízení financí vychází u všech úřadů ze zákonných 

požadavků, které jsou předmětem vnitřních řádů, směrnic a pokynů (Kontrolní řád, Směrnice 

o zadávání veřejných zakázek, Směrnice o oběhu účetních dokladů apod.). Úřady, mající 

zaveden certifikovaný systém jakosti ISO 9001, realizují etapové audity, téměř všechny úřady 

porovnávají finanční výsledky a ukazatele v rámci BI 2005. Vnitropodnikové účetnictví 

a paralelní výkaznictví není ve většině uplatňováno, viz komentář z děčínské zprávy: 

„Vnitroorganizační náklady, tj. střediskové hospodaření, není a nebude na magistrátu 

realizováno. Z tohoto důvodu tým daný příklad nehodnotil.“, (Děčín, 2009).  

 

Subkritérium 4.3 Řízení financí 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Řízení financí v souladu se strategickými 
cíly, finanční a rozpočtová 
transparentnost 

Rozpočtový proces; BSC; Rozpočtový výhled; 
Strategický plán rozvoje města; Závěrečný účet 
města; Webové stránky města; Místní média 

Nákladově efektivní řízení financí, 
zavedení inovačních systému 
v rozpočtovém plánování 

Kontrolní řády; Interní audity; Čtvrtletní rozbory 
plnění rozpočtu; Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek; BI 2005 

Průběžné monitorování nákladů na 
poskytování standardních služeb 

Analýzy nákladů; Rozpočet města 

Investiční rozhodování a řízení financí na 
základě analýzy nákladů a výnosů 

Instrukce pro oběh účetních dokladů; Vyúčtování 
dotací; Finanční kontrola; Pokyny zřizovatele 

Zavádění a rozvíjení finančního 
controllingu, paralelní finanční a 
nákladové účetní systémy, 
vnitroorganizační náklady 

Zprávy z provedených kontrol; Etapové audity 

Srovnávací analýzy BI 2005 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
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Naproti tomu sebehodnotící zpráva z Hranic uvádí, že: „Jednotlivé investiční akce jsou 

sledovány, některé výdaje jednotlivých odborů a oddělení jsou sledovány (telefony, skladové 

hospodářství). Je vytvořen systém sledování výdajů podle čísel organizací, účelových znaků. 

Na akce, financované z dotačních titulů jsou zřízeny samostatné účty, které umožňují 

průkaznou kontrolu výdajů“, (Hranice, 2008). 

 

Subkritérium 4.4 Řízení informací a znalostí. V oblasti řízení informací a znalostí lze 

vypozorovat větší rozdíly mezi úřady, které aplikují systém řízení jakosti (ISO 9001) nebo 

metodu BSC, a úřady (směrnice řízení jakosti, manuál BSC), které uvedené metody 

neuplatňují. Všechny úřady zmiňují informační systémy typu Intranet, Zápisy z porad 

vedoucích, Webové stránky apod. Sebehodnotící zpráva z Konice v tomto smyslu uvádí: 

„Vytvoření systémů pro řízení, ukládání a hodnocení informací a znalostí v organizaci 

v souladu se strategickými a operativními cíli je tvořeno informacemi a znalostmi 

vycházejícími z jednotlivých odborů, kde jsou podrobně sledovány pro hodnocení své činnosti 

a plní potřeby strategické i běžné, operativní. Je zpracován systém vzdělávání pracovníků, 

včetně prováděného hodnocení.“, (Konice, 2009). Všechny úřady zmiňují informační systémy 

typu Intranet, Zápisy z porad vedoucích, Webové stránky apod. 

 
Subkritérium 4.4 Řízení informací a znalostí 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Systémy řízení, ukládaní a hodnocení 
informací a znalosti v organizaci 

Zápisy z porad vedoucích; Informační systémy 
úřadu; Zprávy o rozvoji lidských zdrojů; Informační 
koncepce; Personální strategie; Plány vzdělávání, E 
learning; Manuál BSC; Systém managementu jakosti 

Vytvoření interních kanálů pro předávání 
informací  

Intranet; ASPI; Systém vnitroorganizačních a 
řídících aktů; Zápisy z porad; Elektronická spisová 
služba; Email; Technické informační dokumenty;  
Odborný tisk 

Zpřístupnění relevantních informací 
zainteresovaným stranám 

Besedy s občany; TV vysílání, Úřední deska; 
Regionální a místní tisk; Webové stránky 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Subkritérium 4.5 Řízení technologií. Řízení technologií chápou všechny úřady v kontextu 

s informačními systémy typu počítačové sítě, intranet, internet, softwarové a hardwarové 

vybavení úřadu. Sebehodnotící zpráva mimo jiné uvádí: „Provádíme vyhodnocení provozu 

jednotlivých technologií. Na základě tohoto přezkumu dochází k zásadní změně při tisku 

dokumentů (nasazení laserové technologie tisku, využívání síťových kopírek a tiskáren). Dále 

je jednotná politika technologií řízena zejména „Směrnicí č.2/2008 - Směrnice o provozu 
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výpočetní techniky a ochraně dat“, a dále „Směrnicí č. 7/2004 o provozu integrovaného 

informačního systému správních a dopravně správních evidencí“. Uplatňování této politiky 

ve vztahu ke strategickým a provozním cílům se uskutečňuje díky využívání softwarového 

vybavení pro konkrétní agendy. Aktuálnost a její zabezpečení dle legislativních změn 

je ošetřeno smluvně pro každý softwarový balík.“, (Jablunkov, 2008). 

 

Subkritérium 4.5 Řízení technologií 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Integrovaná strategie řízení technologií 
v souladu se strategickými a operativními 
cíly 

Strategie informačního systému; Intranet; 
Počítačová učebna úřadu; Směrnice hardware 
a software; Směrnice o provozu výpočetní techniky 
a ochraně dat; Směrnice o provozu integrovaného 
informačního systému správních a dopravně 
správních evidencí 

Efektivní využívání odpovídajících 
technologií pro řízení úkolů, znalostí, 
vzdělávání, součinnosti se 
zainteresovanými stranami, vnitřních a 
vnějších sítí 

Společné síťové disky; E- mailová komunikace; 
Vzdělávání zaměstnanců ECDL; Internet;  

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Subkritérium 4.6 Řízení prostředků a zařízení. V podstatě všechny sebehodnotící zprávy 

upozorňují na problematiku nejednotnosti místa (sídla) výkonu všech agend a činností 

zajišťovaných úřadem (úřady sídlí ve třech a více budovách dislokovaných na území daného 

města) a z ní vyplývajících vyšších nákladů na provoz a komplikací vzájemné komunikace. 

Velká pozornost je věnována autodopravě a její racionalizaci, většina úřadu uvádí důkazy 

o porovnání procesů a nákladů na autodopravu a provoz úřadu s ostatními úřady (BI 2005). 

Bezbariérové přístupy do budov úřadu patří k jejich standardnímu technickému řešení/ 

vybavení.  

 

Subkritérium 4.6 Řízení prostředků a zařízení 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Efektivní a účelné využívaní nemovitostí, 
kanceláří apod. 

Evidence majetku; Pasport budov; Organizační řád; 
Metodika zadávání zakázek malého rozsahu; 
rozmístění budov; Vybavení kanceláří; Inventarizační 
soupisy; Rozpočet města 

Zajištění efektivní a ekonomicky 
výhodné dopravy a energetických zdrojů 

Instrukce/pokyny využívaní autodopravy; Zápisy 
z kontrolní knihy jízd; Ekologizace provozu 
městského úřadu; Koncepce umístění parkovišť; 
Systém regulace topení; Energetické audity; BI 2005 

Dostupnost budov a zařízení v souladu 
s očekáváními zainteresovaných stran 

Bezbariérové přístupy do budov úřadu; Dotazníkové 
šetření; Městský informační systém 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
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Kritérium 5 – Procesy 
 
Subkritérium 5.1 Soustavné identifikování, navrhování, řízení a zlepšování procesů. 

V oblasti procesů a jejich identifikace je z porovnávaných sebehodnotících zpráv patrná 

odlišnost v předkládaných důkazech u úřadů, které mají zaveden certifikovaný systém řízení 

jakosti v podobě norem ISO 9001, u kterých jsou uvedeny důkazy typu Mapy procesů, Interní 

audity jakosti, Závěrečné zprávy o přezkoumání či Koncepce jakosti (Hranice, Šternberk). 

Ostatní sebehodnotitelé včetně úřadu Děčína předkládají důkazy typu Organizační řád, 

Pracovní řád apod. Individuální přístup k otázce procesů předkládá např. úřad z Jablunkova: 

„Je vytvořen dokument základního rozdělení procesů v organizaci. Nejdůležitější procesy 

pro organizaci a jejich řízení jsou popsány ve vnitřní legislativě organizace (směrnice, pokyny 

a pravidla pro řízení). Jsou vymezeny kompetence jednotlivých odborů a činnosti všech 

systémových pracovních míst. Průběžně a dle potřeb jsou vydávány vnitřní organizační 

směrnice.“, (Jablunkov, 2008).  

 

Subkritérium 5.1 Soustavné identifikování, navrhování, řízení a zlepšování procesů 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Soustavné identifikování a popisování 
procesů 

Organizační řád; Pracovní náplně; Pracovní řád; 
Vnitřní předpisy; Mapy procesů, Manuál BSC; 
Soubor opatření k činnosti koordinátorů kvality 

Zapojování zaměstnanců a externích 
zainteresovaných stran do navrhování a 
rozvíjení klíčových procesů 

Zápisy z porad; Interní audity jakosti; Závěrečné 
zprávy o přezkoumání 

Přidělování zdrojů procesům na základě 
jejich přínosů k naplňování strategie a 
cílů organizace 

Strategický plán rozvoje města; Rozpočtový výhled; 
Rozpočet města;  

Změny, koordinování a synchronizace 
procesů 

Interní audity jakosti; Závěrečné zprávy 
o přezkoumání 

Měření a přezkoumání efektivnosti 
procesů a využívání benchmarkingu 

Koncepce jakosti; Mapy procesů 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Subkritérium 5.2 Rozvíjení a poskytování služeb/produktů orientovaných 

na občana/zákazníka. Zákazníci/občané jsou dle sebehodnotitelů zapojováni do rozvíjení 

služeb a produktů úřadu prostřednictvím veřejného projednávání, např. Strategického plánu 

města a Komunitního plánu (sociálních služeb) a hlavně prostřednictví anket a průzkumů. 

Sebehodnotící zpráva úřadu Šternberka v tomto smyslu uvádí: „Občané mají možnost vyjádřit 
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se k informacím zveřejňovaným na webových stránkách prostřednictvím diskusního fóra 

umístěného na webových stránkách.“, (Šternberk, 2008). Informace týkající se služeb 

a produktů jsou občanům/zákazníkům zprostředkovány on-line (webové stránky, e-mail), 

telefonicky (rozhovor a SMS) a fyzicky (úřední deska, nástěnka), ale také tiskem a ostatními 

médii.  

Subkritérium 5.2 Rozvíjení a poskytování služeb/produktů orientovaných na občana/zákazníka 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Zapojování zákazníků/občanů do 
zlepšování služeb/produktů (zpětné 
vazby) 

Strategický plán rozvoje města, Komunitní plán; 
Dotazníky spokojenosti; Webové stránky města; 
Územní plán; Kulaté stoly; Besedy 

Zpřístupnění vhodných a spolehlivých 
informací s cílem poskytnout 
občanům/zákazníkům podporu a pomoc 

Nástěnky odborů; Identifikační vizitky zaměstnanců; 
Pravidla poskytování informací; TV zpravodajství; 
Tisk; Zápisy z jednání zastupitelstva; Úřední deska; 
Informační kancelář; Městské informační centrum 

Zlepšování dostupnosti organizace a 
prosazování elektronické komunikace 

Webové stránky; Informační koncepce; Směrnice 
Czech Point;  

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Subkritérium 5.3 Inovování procesů zapojením občanů/zákazníků. Inovování procesů 

ve spolupráci se zainteresovanými stranami je dokladováno jednak aktivitami, které dokládají 

komunikaci, případně diskusi úřadů s konkrétními skupinami zainteresovaných (občané, 

zákazníci, podnikatelé, příspěvkové organizace a ostatní úřady a instituce), a dále úsilí úřadů 

získávat nové informace (odborné periodika, vzdělávání či sdílení dobrých praxí) a ocenění 

za dosažené výsledky v procesu zlepšování vlastních služeb a produktů (Ceny kvality 

Ministerstva vnitra ČR, Národní cena kvality, soutěž Město pro byznys, Zlatý erb apod.).  

 

Subkritérium 5.3 Inovování procesů zapojením občanů/zákazníků 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Aktivní přístup k učení se, zapojení 
zainteresovaných stran do procesu 
inovací 

Implementace metod zvyšujících kvalitu – CAF, 
Benchmarking, BSC, Místní agenda 21, Six Sigma; 
Odběr odborného tisku; Databáze dobrých praxí; 
Účast v rozvojových a vzdělávacích projektech; 
Dotazníky spokojenosti; Získaná ocenění; Prezenční 
listiny, Připomínkové řízení 

Poskytování zdrojů nezbytných pro 
proces inovací, analyzování a 
překonávaní překážek na cestě k inovaci 

Rozpočtový proces; Pracoviště dotací; Interní audity; 
Kontrolní systém 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Sebehodnotící zpráva úřadu z Tábora uvádí: „Úřad aktivně využívá dobré praxe prezentované 

jinými úřady, pracovníci zjišťují postupy a pravidla jiných úřadů při konkrétních situacích. 

Pravidelné schůzky a spolupráce v rámci aglomerace Tábor – Planá nad Lužnicí – Sezimovo 
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Ústí. Další aktivity rozvíjející se v rámci Mikroregionu Táborsko, Sdružení měst a obcí okresu 

Tábor. Úřad je zapojen do Benchmarkingové iniciativy. Na úrovni mezinárodních vztahů 

je úřad aktivně zapojen do výměny zkušeností s úřady z partnerských měst.“, (Tábor, 2009). 

Poskytování zdrojů směrem k inovacím je dokladováno rozpočtem a získanými dotacemi 

z ostatních veřejných rozpočtů. 

 
Kritérium 6 – Výsledky orientované na občana/zákazníka 
 
Subkritérium 6.1 Výsledky měření spokojenosti občanů/zákazníků. Výsledky měření 

spokojenosti občanů/zákazníků jsou všemi vybranými úřady prezentovány dotazníkovým 

šetřením, které je prováděno většinou jednou za rok. Otázky dotazníku jsou koncipovány 

v blocích, které v součtu umožňují úřadům vyhodnotit např. vnímání image úřadů nebo 

jednotlivé faktory (dostupnost, čekací doba apod.), viz zprávu z úřadu Karviné: „Hodnocení 

celkového image organizace jsme provedli spočtením váženého aritmetického průměru (VAP) 

výsledků ankety „Index spokojenosti klientů se službami MMK“, sestávajícího se z výsledků 

jednotlivých otázek hodnotících spokojenost klientů v různých oblastech činnosti úřadu 

(vlídnost a vstřícnost úředníků, srozumitelnost informací poskytnutých úředníkem, úroveň 

prostředí, přiměřenost čekací doby a provozní doba magistrátu). Hodnocení probíhalo 

na školské stupnici 1-5, přičemž 1 znamenalo „úplnou spokojenost“, 5 znamenalo „úplnou 

nespokojenost“. Celková image je tudíž vyjádřena hodnocením 1,19. Stanoveného cíle 

„hodnocení jednotlivých oblastí spokojenosti i celkové image < 3“ bylo dosaženo.“, 

(Karviná, 2008). 

 

Úřady realizují mimo výše zmíněné šetření spokojenosti občanů/klientů řadu dalších anket 

a akcí, kde mohou získat zpětnou vazbu jak od občanů, tak dalších zainteresovaných stran: 

„Občané jsou dotazováni v průběhu roku na různá témata prostřednictvím dílčích anket 

(k aktuálnímu dění ve městě) na internetových stránkách města a ve Zpravodaji města. Ankety 

prostřednictvím svého webu pravidelně provádí také Městská policie Děčín. Od roku 2006 

dosud se uskutečnilo 22 anket, výsledky jsou předkládány vedení města a zveřejňovány 

ve Zpravodaji města, slouží jako podpůrný mechanismus při rozhodování orgánů města. Byla 

rozeslána a vyhodnocena anketa pro starostky a starosty obcí ve správním obvodu ORP, 

zaměřená na spokojenost se službami, které poskytuje magistrát spádovým obcím.“, (Děčín, 

2009). 
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Subkritérium 6.1 Výsledky měření spokojenosti občanů/zákazníků 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Výsledky celkové image organizace (např. 
přátelské a spravedlivé zacházení, 
flexibilita, ochota a schopnost hledat 
individuální řešení), zapojení a 
participace 

Dotazníky (např. „Index spokojenosti klientů se 
službami MMK“) Zprávy z průzkumů spokojenosti 
občanů/klientů; Ankety na webových stránkách; 
Veřejné projednávání komunitního plánu; 
Dokumentace systému managementu jakosti;  

Výsledky týkající se dostupnosti (např. 
provozní doba, čekací doba aj.) a 
služeb/produktů (např. kvalita a 
spolehlivost) 

Dotazníková šetření, porady s řediteli příspěvkových 
organizací; Besedy starosty s občany; Statistiky 
objednávek; Měřítka BSC (Děčín); Audity 
(formulářů a tiskopisů); Objednací systém 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 
Poznámka: MMK – Magistrát města Karviná 
 
Subkritérium 6.2 Ukazatele měření orientovaných na občana/zákazníka. K ukazatelům 

měření, která jsou zaměřena na občany/zákazníky, úřady řadí dotazníky spokojenosti, ankety, 

ale také získaná ocenění v oblasti kvality. Dále jsou úřady představovány dílčí ukazatele 

převážně statistického charakteru, viz citaci ze zprávy úřadu Jablunkova. „Úřad eviduje počty 

přijatých stížností v souladu s přijatými Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností. 

Každoročně je zpracována a vyhodnocována zpráva, která je následně předkládána radě 

města. Evidence stížností a jejich vyřizování je evidováno na sekretariátu starosty. Průměrná 

doba vyřizování stížností byla v roce 2005 9 dnů, v roce 2006 10 dnů. Cílem je snižovat 

zákonnou dobu pro vyřízení stížností, která je 30 dnů. Organizace si stanovila jako svůj cíl 

maximální dobu pro vyřízení na 20 dnů.“, (Jablunkov, 2008). 

 

Subkritérium 6.2 Ukazatele měření orientovaných na občana/zákazníka 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Ukazatele týkající se image organizace; 
zapojení a participace 

Dotazníkové šetření; Ankety; Výroční zpráva; 
Získané ocenění za kvalitu 

Ukazatele týkající se dostupnosti a 
služb/produktů  

Evidence - oprávněných stížností občanů/zákazníků, 
návštěvnosti úřadu, výstupů z Czech Point, 
realizovaných vidimací a legalizací; e-podatelna; 
Záznamy z porad a setkání starostů; Vzdělávací akce 
zaměřené na komunikaci s klienty 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Kritérium 7 – Zaměstnanci – Výsledky 

 

Subkritérium 7.1 Výsledky měření spokojenosti a motivace zaměstnanců. Výsledky 

měření spokojenosti zaměstnanců jsou úřady hodnoceny na základě trendů získaných 

z provedených průzkumů spokojenosti zaměstnanců (dotazníky). Průzkumy spokojenosti jsou 
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v podmínkách všech úřadů realizovány anonymním způsobem a jsou koncipovány, tak aby 

úřady byly schopny na základě získaných výsledků vyhodnotit výše uvedené oblasti (image, 

výkonnost, řízení, komunikace a atmosféra úřadu dále limity vlastní motivace zaměstnanců – 

kariérní růst, plat, benefity apod.) tak, jak jsou vnímány zaměstnanci. 

 

„Z výsledků dotazníkového šetření byl až do roku 2007 pozorovatelný růstový trend 

spokojenosti zaměstnanců, a to ve všech dotazovaných oblastech. V roce 2008 se podařilo 

zvýšit procento navrácených dotazníků. Celková spokojenost zaměstnanců magistrátu zůstává 

zhruba na úrovni roku 2007 s mírně klesající tendencí. Průměrná hodnota ze všech otázek 

v kalendářním roce 2008 byla 3,42. Oproti roku 2007, kdy byla dosažena hodnota 3,59, došlo 

ke snížení o 0,17 bodu. Nadále jsou potvrzovány dlouhodobé názorové trendy zaměstnanců 

v jednotlivých dotazovaných oblastech. Největší spokojenost zaměstnanců je tradičně 

v oblastech:  

• pracovní doby (otázka č. 22),  

• benefitů a sociálních výhod (otázka č. 23), 

• míry odpovědnosti a spolupráce v rámci odboru (otázky č. 1,5), 

• podmínek, které vytváří nadřízený k práci, a podpory nadřízeného při řešení problémů 

pracovního charakteru (otázky č. 10,11,12).“, (Děčín, 2009). 

 

 

Subkritérium 7.1 Výsledky měření spokojenosti a motivace zaměstnanců 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Výsledky celkové spokojenosti 
zaměstnanců s image a výkonnosti 
organizace 

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců 

Výsledky týkající se spokojenosti 
s řízením a systémy řízení 

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců 

Výsledky týkající se spokojenosti 
s pracovními podmínkami, motivace a 
kariérním růstem 

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Subkritérium 7.2 Ukazatelé výsledků organizace ve vztahu k zaměstnancům. 

Mezi ukazatele měření výsledků týkajících se zaměstnanců úřady řadí personální a mzdové 

statistiky, audity a hodnocení zaměstnanců, ale také evidence jednotlivých odborů a přijatých 

stížností na úřední postup úředníka. K vyjádření výkonnosti zaměstnanců jsou úřady 

nejčastěji uplatňovány souhrnné ukazatele jak v oblasti agend zajišťovaných v přenesené, tak 
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samostatné působnosti (např. počty vyřízených podnětů na jednoho pracovníka, dodržování 

zákonných lhůt pro správní řízení apod.). 

„Ukazatele výkonnosti jsou stanoveny, sledovány a v rámci benchmarkingu porovnávány. 

Také spokojenost klientů s kvalitou poskytovaných služeb roste. Město obdrželo resortní cenu 

MV ČR za kvalitu v územní veřejné správě ‘Organizace dobré veřejné služby‘ za rok 2006 

a 2007 a zlatou cenu za projekt ‚Zdravé město – město, kde stojí za to žít‘ v celosvětové 

soutěži The LivCom Awards za rok 2007 a 2008. Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 

Pardubického kraje 2009 získalo město Chrudim druhé místo.“, (Chrudim, 2009). 

 

Subkritérium 7.2 Ukazatelé výsledků organizace ve vztahu k zaměstnancům 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Ukazatele spokojenosti (např. míra 
fluktuace, absence), zjišťování výkonnosti 
(např. produktivita); rozsah využívání 
informačních technologií apod. 

Přehledy/statistiky absence zaměstnanců; Mzdová 
agenda; Personální audit; Zhodnocení vzdělávacích 
plánů; Objem prostředků vynaložených na vzdělávání 
zaměstnanců; Zpráva o vyřizování stížností a peticí; 
Hodnocení pracovníků; Evidence jednotlivých 
odborů; Evidence docházky zaměstnanců; Etický 
kodex, Získaná ocenění za kvalitu apod. 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Kritérium 8 – Společnost - výsledky 

 

Subkritérium 8.1 Výsledky měření vlivu na společnost v oblastech důležitých 

pro zainteresované strany. Subkritéria a posléze jednotlivé otázky osmého kritéria jsou 

hodnoceny úřady v převážné většině z pohledu města a jeho aktivit. Jedná se o důkazy, které 

hovoří o stavu plnění strategického plánu a akčních plánů rozvoje města, dotační politiky 

města (grantový systém), či přístupu k životnímu prostředí např. prostřednictvím 

kvalitativního nástroje EMAS17, viz citaci ze sebehodnotící zprávy úřadu Chrudim níže.  

 

„Město přistupuje k problematice životního prostředí aktivně. V roce 2008 se MěÚ Chrudim 

zapojil do projektu EMAS COMPASS+ a započal se zaváděním systému EMAS. Jde o systém 

řízení chodu úřadu z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, který 

je uplatňován v rámci Evropské unie. Při zavádění systému se sledují čtyři prioritní oblasti: 

                                                 
17

Program EMAS, neboli systém environmentálního řízení a auditu (Eco-Management and Audit Scheme), 
představuje jeden z dobrovolných přístupů, jimiž podniky či veřejné organizace ukazují svůj vlastní pozitivní 
přínos ochraně životního prostředí. Jedná se o preventivní nástroj, kterým lze dosáhnout souladu řízení aktivit 
organizace s řešením jejích negativních vlivů na životní prostředí.  
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Emise do ovzduší/změna klimatu, Odpadové hospodářství, Řízení dopravy ve městě, Zelené 

nakupování. V tomto roce bude systém EMAS ověřen akreditovanou organizací.“, (Chrudim, 

2009). 

Subkritérium 8.1 Výsledky měření vlivu na společnost v oblastech důležitých pro zainteresované 
strany 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Výsledky týkající se povědomí široké 
veřejnosti o vlivu organizace na kvalitu 
života 

Evidence zaměstnanců, Program rozvoje města; 
Evidence novinových článků; Provedené průzkumy 
(sociální služby, volnočasové aktivity, kultura a 
služby); Grantový program; Vyhodnocení akčního 
plánu; Plán odpadového hospodářství; Místní 
integrovaný program ke zlepšení ovzduší; Zápisy 
z jednání zastupitelstva, rady a komisí; Získaná 
ocenění za kvalitu apod. 

Výsledky týkající se vlivu organizace na 
ekonomiku, životní prostředí 

Plnění strategického plánu města; Grantový program; 
Vyhodnocení akčního plánu; Plán odpadového 
hospodářství; Místní integrovaný program ke 
zlepšení ovzduší; Zápisy z jednání zastupitelstva, 
rady a komisí; EMAS (Chrudim) 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Subkritérium 8.2 Ukazatelé výkonnosti ve společenské oblasti stanovené organizací. 

V případě subkritéria 8.2 jsou úřady předkládány důkazy, které jednak vypovídají více 

o činnostech a aktivitách města než samotného úřadu, a dále mají charakter koncepcí, 

evidencí (smluv, poskytnutých grantů aj.), tiskových zpráv (týkající se problematiky života 

a správy města) a počtu tiskových konferencí. 

 

„Město eviduje stabilní účast na tiskových besedách. U místního televizního zpravodajství 

je zavedena přesná evidence obsahu a počtu zpráv. Příspěvky v médiích se monitorují. 

Přibližně 70 % z nich je kladných a neutrálních.“, (Hranice, 2008). 

 

Subkritérium 8.2 Ukazatelé výkonnosti ve společenské oblasti stanovené organizací 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Ukazatele (např. vztah s příslušnými 
orgány, skupinami, zástupci veřejnosti, 
rozsah pozornosti, které věnují organizaci 
média, aktivity organizace zaměřené 
životní prostředí aj.) 

Energetická koncepce města; Havarijní plán; 
Prevence kriminality; Měření spokojenosti 
občanů/zákazníků; Smlouvy o partnerství; Přehled 
zpravodajství TV, tisku; Grantový program; 
Evidence jednotlivých odborů (sociální služby); 
Výsledky systémových auditů 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
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Kritérium 9 - Klíčové výsledky výkonnosti  
 

Subkritérium 9.1 Externí výsledky: výstupy a dopady vztažené k cílům. Externí výsledky 

sebehodnotitelé ve většině prezentují prostřednictvím plnění Strategického plánu daného 

města (Program rozvoje – Bruntál) a jeho Akčních plánů, Komunálního plánu sociálních 

služeb, výsledky provedených kontrol a auditů, pomocí ukazatele počtu oprávněných stížností 

a odvolání vůči postupům úředníka, výsledků sebehodnocení dle CAF.  

 

V souhrnu lze říci, že jednotlivé úřady přistupují k charakteristice a vykazování trendů 

klíčových výsledků výkonnosti značně individuálně (tabulky, grafy, text vybraných dat). 

K nejčastěji uváděným důkazům patří: 

• plnění strategického plánu města; 

• počet oprávněných stížností a odvolání; 

• výsledky kontrol a auditů; 

• získaná ocenění; 

• měření spokojenosti občanů, zaměstnanců. 

 

Subkritérium 9.1 Externí výsledky: výstupy a dopady vztažené k cílům 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Rozsah dosahování cílů z hlediska 
výstupů 

Koncepce jakosti, porada pro přezkoumání; 
Hodnotící zpráva Strategického plánu města; Akční 
plán zlepšování; Měřítka BSC 

Účinnost vynaložených nákladů 
Pololetní rozbory rozpočtu; směrnice o zadávání 
veřejných zakázek;  

Efektivnost vynaložených nákladů 
Evidence provozních nákladů úřadu a budov města, 
rozpočet města 

Výsledky kontrol a auditů Výsledky kontrol a auditů 

Výsledky účasti v soutěžích Ceny za kvalitu; certifikace 

Výsledky s benchmarkingu či 
benchlearningu 

BI 2005 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

Pouze v případech úřadů z Jablunkova a Karviné jsou v rámci devátého kritéria definovány 

měřitelné cíle18 úřadu a následuje výčet výsledků jejich plnění. „Organizaci se dlouhodobě 

daří plnit příjmy minimálně na 100 % schváleného rozpočtu a podobně u výdajů nepřekročit 

                                                 
18 U Karviné však chybí odkaz na konkrétní plán. 
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úroveň 100 %. U dluhové služby se daří naplnit hranici stanovenou ministerstvem financí, 

tj. nepřesáhnout 30 % celkové dluhové služby v rámci celého rozpočtu.“, (Karviná, 2008). 

 

Subkritérium 9.2 Interní výsledky. Zapojení všech zainteresovaných stran je nejčastěji 

dokladována četností (za jednotlivé roky) pořádaných schůzek, porad a jednání s obyvateli, 

zástupci příspěvkových organizací města, návratnosti dotazníkového šetření, pořádaných 

projektů a akcí ve spolupráci se smluvními partnery.  

 

U finančních výsledků jsou zmiňovány níže uvedené ukazatele: 

• plnění rozpočtu v %; 

• podíl vyjadřující spoléhání organizace na své vlastní příjmy plynoucích z poplatků 

a zisků z prodeje služeb a zboží; 

• výše provozních výdajů; 

• počet rozpočtových opatření; 

• ukazatel dluhové služby města; 

• podíl běžných výdajů k běžným příjmům; 

• srovnání upraveného a schváleného rozpočtu; 

• podíl provozních dotací v celkové struktuře příjmů, srovnání objemu investic 

k celkovým výdajům; 

• míra zadluženosti.19 

Úřad města Hranic provádí měření výkonnosti procesů na základě norem ISO 9001 a úřad 

Děčína na základě ukazatelů BSC. Výkonnostní cíle úřadu Jablunkova definované v Akčním 

plánu zlepšování zní: „V rámci činnosti úřadu trvale udržovat dosaženou úroveň výkonu 

státní správy a samosprávy: 

• výsledky kontrol výkonu státní správy – bez závad – splněno, 

• výsledky šetření spokojenosti občanů – min 80 % hodnoceno výborně nebo velmi 

dobře – splněno, 

                                                 
19 Uvedené ukazatele jsou v mnoha případech doplněny komentáři typu rozpočet na mzdy se každoročně 
zvyšuje, zvyšuje se výše sociálního fondu pro zaměstnance, fondy a aktivní granty – každoroční nárůst 
přidělovaných prostředků prostřednictvím dotací (např. Tábor, 2009). Nejsou podloženy důkazy (plány), které 
osvědčují, zda tento typ trendu (vývoje) byl úřadem plánován. 
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• nepřekročit 1 % potvrzených odvolání z celkového počtu vydaných rozhodnutí – 

splněno, 

• závěrečný audit hospodaření za kalendářní rok s výsledkem „bez výhrad“ – splněno.“, 

(Jablunkov, 2008). 

 
Subkritérium 9.2 Interní výsledky 

Oblasti požadovaných důkazů Vybrané předložené důkazy 

Výsledky v oblasti řízení a inovací 
(zapojení všech zainteresovaných stran, 
uzavřených partnerství, schopnosti 
uspokojovat a vyvažovat potřeby 
zainteresovaných stran, výsledky kontrol a 
auditů, výkonnost procesů) 

Četnost porad a schůzek s občany, řediteli 
příspěvkových organizací, Počty projektů 
realizovaných s partnery; Akční plán zlepšování, 
Systém  

Finanční výsledky (rozsah plnění rozpočtů 
a finančních záměrů, míra efektivního 
využívání provozních zdrojů, výsledky 
finančních kontrol a auditů) 

Závěrečný účet města; Sociální fond; Výkazy FIN 2-
12 M; Výsledky a zápisy z provedených kontrol a 
auditů, Důkazy o dosažení definovaných cílů; Akční 
plán zlepšování; Měřítka BSC; Systém managementu 
jakosti 

Pramen: Sebehodnotící zprávy vybraných úřadů za roky 2008 a 2009. Vlastní zpracování. 
 

 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA č. 8.  
HODNOTY KORELAČNÍHO KOEFICIENTU A HODNOTY VÝZNAMNOSTI KORELAČNÍHO KOEFICIENTU 
výpočet r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1   0,822016 0,923572 0,670653 0,752356 0,658424 0,687855 0,673881 0,491976 
2     0,886394 0,886707 0,803601 0,546482 0,655088 0,656561 0,47088 
3       0,830852 0,771035 0,573067 0,681076 0,603145 0,393692 
4         0,646212 0,350469 0,549118 0,620713 0,19877 
5           0,612706 0,445032 0,519976 0,702968 
6             0,600606 0,529145 0,573653 
7               0,617266 0,47205 
8                 0,465548 
9                   

Pramen: Vlastní výpočty. 

výpočet U 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   2,848764 3,950526 1,988811 2,396488 1,93516 2,067058 2,00324 1,319452 
2     3,441149 3,444736 2,715743 1,502397 1,920793 1,927123 1,252182 
3       2,917054 2,505519 1,597256 2,035817 1,709931 1,019384 
4         1,883088 0,896461 1,511622 1,778732 0,493453 
5           1,747078 1,172052 1,411659 2,138756 
6             1,700178 1,442644 1,599396 
7               1,765042 1,255866 
8                 1,235451 
9                   

Pramen: Vlastní výpočty. 

  korelační koeficient je významný na hladině významnosti 5 % 

  korelační koeficient je významný na hladině významnosti 1 % 



 
 

PŘÍLOHA č. 9 
SEZNAM ČLENŮ BI 2005, stav k 31. 12. 2008 + členové z roku 2009 
1 Beroun 46 Nový Bor 
2 Bílovec 47 Nový Bydžov 
3 Černošice 48 Nový Jičín 
4 Dačice 49 Nymburk 
5 Děčín 50 Orlová 
6 Dobříš 51 Otrokovice 
7 Frýdek - Místek 52 Pacov 
8 Havlíčkův Brod 53 Pardubice 
9 Hlučín 54 Pelhřimov 
10 Hodonín 55 Písek 
11 Hořovice 56 Plzeň 
12 Hradec Králové 57 Pohořelice 
13 Hranice 58 Prostějov 
14 Humpolec 59 Přelouč 
15 Hustopeče 60 Přerov 
16 Cheb 61 Rosice 
17 Chomutov 62 Rožnov pod Radhoštěm 
18 Chotěboř 63 Rumburk 
19 Chrudim 64 Říčany 
20 Ivančice 65 Slaný 
21 Jablonec nad Nisou 66 Slavkov u Brna 
22 Jablunkov 67 Strakonice 
23 Jeseník 68 Šlapanice 
24 Jihlava 69 Šternberk 
25 Jindřichův Hradec 70 Šumperk 
26 Karviná 71 Tábor 
27 Kladno 72 Teplice 
28 Konice 73 Tišnov 
29 Králíky 74 Týn nad Vltavou 
30 Kralovice 75 Uherské Hradiště 
31 Kralupy nad Vltavou 76 Uherský Brod 
32 Kuřim 77 Uničov 
33 Kyjov 78 Valašské Meziříčí 
34 Lanškroun 79 Vansdorf 
35 Litovel 80 Velké Meziříčí 
36 Louny 81 Vimperk 
37 Lysá nad Labem 82 Vítkov 
38 Mikulov 83 Vodňany 
39 Milevsko 84 Vrchlabí 
40 Mohelnice 85 Vsetín 
41 Moravská Třebová 86 Zábřeh 
42 Moravské Budějovice 87 Zlín 
43 Moravský Krumlov 88 Žamberk 
44 Nová Paka 89 Žďár nad Sázavou 
45 Nové Město na Moravě 90 Židlochovice 
Pramen: Seznam členů 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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PŘÍLOHA č. 10. 
VZOR DOTAZNÍKU, SEZNAM OSLOVENÝCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ. 
 

Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

dovoluji si Vás oslovit ve věci průzkumu, jehož účelem je zjistit, do jaké míry přispívá Vaše 
aktivní účast v projektu BI 2005 ke zlepšení výkonnosti městských úřadů. Věřím, že Váš 
pozitivní přístup (vyplníte a zašlete zpět) k níže uvedenému dotazníku umožní detekovat 
fakta, které v souhrnu budou mít pro nás všechny, kteří se snažíme zlepšovat kvalitu veřejné 
správy, ocenitelnou hodnotu zejména v případě rozhodování a argumentace ve prospěch 
benchmarkingových aktivit do budoucna. Děkuji za Vaši účast, o výsledku Vás budu 
informovat neprodleně po vyhodnocení dotazníků. 

Městský úřad (název města): 

Počet zaměstnanců Městského úřadu k 1. 1. 2010: 

Aktivní účast v BI 2005 od (rok): 

1. Srovnání výkonnostních parametrů a postupů v daných činnostech s ostatními 
městskými úřady považuji za přínosné (zakroužkujte/označte danou variantu, pakliže 
souhlasíte s tvrzením): 
a) pro zlepšení práce daného úseku/pracovníka 
b) pro orientaci a následné rozhodování v otázkách změn a hodnocení managementu 

daného úřadu 
c) pro (zde prosím doplňte další Vámi ověřené skutečnosti): 

 
2. Prostřednictvím BI 2005 jsme na našem úřadu přehodnotili pracovní postup 

a výsledky zejména v těchto činnostech/agendách (prosím, vypište):  
 

3. Změny v organizační struktuře či pracovních postupů uskutečněné na našem úřadu 
z podnětu srovnání (BI 2005) měly příznivý vliv na (zakroužkujte/označte danou 
variantu, pakliže souhlasíte s tvrzením): 
a) na snížení běžných výdajů (prosím, uveďte příklad/y): 
b) na produktivitu práce úseku/pracovníka (prosím, uveďte příklad/y): 
c) na (zde prosím doplňte další Vámi ověřené skutečnosti): 

 
4. Benchmarking považuji za vhodnou metodu pro zvyšování jak kvality, tak 

výkonnosti městského úřadu: 
a) ano 
b) částečně ano 
c) ne (pokud označíte tuto variantu – odůvodněte prosím vaši volbu) 
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5. Existují překážky (interní i externí), které snižují možnosti a efektivitu 
benchmarkingu v praxi úřadu? 
a) ano (prosím uveďte příklady): 
b) ne 

 
 
Ještě jednou děkuji za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem! 
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Seznam oslovených městských úřadů v rámci dotazníkové průzkumu, BI 2005 
 
 

Člen BI 2005 Kraj Člen BI 2005 Kraj 

Milevsko  Jihočeský kraj Králíky Pardubický kraj 

Písek  Jihočeský kraj Lanškroun Pardubický kraj 

Vodňany  Jihočeský kraj Žamberk  Pardubický kraj 

Tábor  Jihočeský kraj Královice Plzeňský kraj 

Strakonice Jihočeský kraj Plzeň Plzeňský kraj 

Dačice Jihočeský kraj Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 
Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Kladno Středočeský kraj 
Hustopeče  Jihomoravský kraj Nymburk Středočeský kraj 
Moravský Krumlov Jihomoravský kraj Dobříš Středočeský kraj 

Rosice Jihomoravský kraj Říčany  Středočeský kraj 

Šlapanice  Jihomoravský kraj Černošice Středočeský kraj 

Hodonín Jihomoravský kraj Teplice Ústecký kraj 

Mikulov Jihomoravský kraj Děčín  Ústecký kraj 

Židlochovice Jihomoravský kraj Chomutov  Ústecký kraj 

Cheb Karlovarský kraj Rumburk Ústecký kraj 

Hradec Králové  Královehradecký kraj Vansdorf Ústecký kraj 

Vrchlabí Královehradecký kraj Žďár nad Sázavou Vysočina 

Nový Bydžov Královehradecký kraj Humpolec Vysočina 

Nová Paka Královehradecký kraj Jihlava  Vysočina 

Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Pacov Vysočina 

Nový Bor Liberecký kraj Havlíčkův Brod Vysočina 

Frýdek Místek  Moravskoslezský kraj Pelhřimov Vysočina 

Bílovec Moravskoslezský kraj Nové Město na Moravě Vysočina 

Jablunkov Moravskoslezský kraj Chotěboř Vysočina 

Karviná  Moravskoslezský kraj Otrokovice Zlínský kraj 

Nový Jičín  Moravskoslezský kraj Zlín  Zlínský kraj 

Orlová  Moravskoslezský kraj Valašské Meziříčí  Zlínský kraj 

Hlučín Moravskoslezský kraj Vsetín Zlínský kraj 

Vítkov Moravskoslezský kraj Rožnov po radhoštěm Zlínský kraj 
Konice  Olomoucký kraj Uherský Brod Zlínský kraj 
Prostějov Olomoucký kraj   

Přerov Olomoucký kraj   

Šumperk  Olomoucký kraj   

Hranice  Olomoucký kraj   

Jeseník Olomoucký kraj   

Litovel Olomoucký kraj   

Mohelnice Olomoucký kraj   

Chrudim  Pardubický kraj   

Pramen: Interní záznamy projektu BI 2005. Vlastní zpracování. 
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Charakteristika respondentů 
 

Úřad města 
(abecedně) 

Členství v BI 
2005 od roku 

Délka členství 
v BI 2005 - 
roky (do 1. 

1.2010) 

Počet 
zaměstnanců 

úřadu (fyzický 
počet) 

Počet 
obyvatel SC 

(správní 
centrum) 

Počet obyvatel 
(správní obvod) 

Bílovec 2007 3 74 7 558 25 914 

Děčín 2005 5 265 52 282 80 419 

Frýdek Místek 2007 3 358 59 007 109 796 

Hradec Králové 2006 4 420 94 497 145 130 

Hustopeče 2007 3 72,8 5 903 35 000 

Chomutov 2005 5 224 49 926 81 977 

Chrudim 2007 3 213 23 374 82 848 

Jihlava 2005 5 315 51 143 98 946 

Karviná 2009 1 335 62 661 74 011 

Konice 2007 3 61 2 894 11 297 

Milevsko 2007 3 83 9 128 18 822 

Nový Bydžov 2005 5 62 7 154 17 247 

Nový Jičín 2007 3 172 25 939 48 404 

Orlová 2006 4 234 32 738 46 073 

Pelhřimov 2005 5 134 16 741 46 013 

Písek 2005 5 167 29 972 51 728 

Prostějov 2006 4 275 45 378 98 862 

Přerov 2005 5 335 46 503 84 442 

Říčany 2008 2 161 13 118 52 098 

Strakonice 2005 5 164 23 278 45 446 

Šlapanice 2007 3 156 6 836 59 169 

Tábor 2005 5 249 35 593 80 623 

Valašské Meziříčí 2005 5 172 27 290 42 209 

Vodňany 2008 2 55 7 025 11 695 

Vrchlabí 2005 5 111 13 037 28 527 

Vsetín 2005 5 189,5 27 759 67 480 

Zlín 2005 5 462 75 860 99 090 

Žamberk 2005 5 85 6 030 29 331 
Pramen: Dotazníkové šetření 4/2010, Lexikon obcí 2009. Vlastní zpracování. 

 



i 
 

PŘÍLOHA č. 11. 
POSTUP VÝPOČTU KORELAČNÍHO KOEFICIENTU A VÝZNAMNOSTI 
KORELAČNÍHO KOEFICIENTU (dat z dotazníkového průzkumu) 
 

Pro výpočet r: 

 

 

 

Pro výpočet U (Fischerova Z – transformace): 
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Poznámka:  

Pearsonův korelační koeficient: 
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hodnoty r 

0,0924247 0,058619098 0,250636579 0,103720521 -0,48152152 0,125158873 -0,13047991 -0,08078406 #DIV/0! 0,415531658 -0,420534718 

0,0750585 0,03298421 0,199181611 0,171796522 -0,388019623 0,191469969 -0,16908626 -0,0310763 #DIV/0! 0,337858599 -0,387067796 

0,2723152 -0,185397237 0,2435084 -0,052438258 -0,287216165 0,014115904 0,043988907 -0,04786936 #DIV/0! 0,099627524 -0,108814665 

0,1406014 0,100657586 0,314275712 0,138723708 -0,415308379 0,060349002 -0,00166816 -0,15508215 #DIV/0! 0,443284062 -0,454929742 

0,0070652 0,074123657 -0,136942249 -0,186248704 0,390486171 -0,171201144 0,201370412 -0,1325955 #DIV/0! -0,187160507 0,173365625 

0,1082805 0,27109493 0,08220744 -0,083932553 -0,019526241 -0,176385052 0,316083602 -0,26905511 #DIV/0! 0,191781983 -0,039983457 

hodnoty U 

0,4634459 0,293431896 1,280459727 0,520474402 -2,624815925 0,629093063 -0,65614021 -0,40480241 #DIV/0! 2,21139463 -2,241707227 

0,3759997 0,164980897 1,009401054 0,867586169 -2,047332649 0,969313172 -0,85362941 -0,15543155 #DIV/0! 1,758366063 -2,041732415 

1,396814 -0,937831581 1,24250147 -0,262432007 -1,477647392 0,07058421 0,220086566 -0,23952988 #DIV/0! 0,499795615 -0,546236099 

0,7076953 0,504998099 1,62641342 0,698120026 -2,210045394 0,302112129 -0,00834081 -0,78171838 #DIV/0! 2,381553176 -2,454495478 

0,0353268 0,371299295 -0,689040233 -0,94224118 2,061867726 -0,864519073 1,020802377 -0,66690443 #DIV/0! -0,946964856 0,875672535 

0,5435336 1,390226136 0,411966913 -0,420652411 -0,097643617 -0,891245941 1,636449879 -1,37922459 #DIV/0! 0,970932716 -0,200023923 

0,95 1,645 
0,975 1,96 

0,99 2,326 
0,995 2,576 


