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Příloha 

Model EFQM   

Management jakosti může být chápán ze dvou úhlů, a to jako shoda s normou nebo jako 

komlexní přístup k řízení firmy. Model EFQM excelence jako manažerský nástroj patří  

ke druhému úhlu pohledu. Lze konstatovat, že excelentní evropské organizace kombinují oba 

přístupy. Jak systémové řízení procesů dle norem ISO, tak propojení procesů s politikou, 

strategií organizace, vazbou na zainteresované strany a využívají jejich synergického efektu 

Model excelence EFQM  

Model excelence EFQM je zjednodušeně řečeno, fiktivní organizace vytvořená na základě 

praktických zkušeností. Na tvorbě této dokonalé „virtuální“ organizace se podíleli manažeři, 

významných evropských společností a vložili do ní praktické zkušenosti. Ucelili tedy  

do jediného dokumentu, který je pravidelně aktualizován, soubor podmínek, za jejichž 

dodržování se organizace stane skutečně excelentní. Model je jaký si ideál, vzor, k němuž se 

každý snaží maximálně přiblížit. 

Popíše-li jakákoliv organizace svoji činnost dle kriterií modelu (jaký je v organizaci systém 

vedení a řízení, jaké jsou strategie organizace, jak pracuje se zaměstnanci, financemi, jak jsou 

nastaveny procesy v organizaci, jak jsou spokojeni naši zákazníci, zaměstnanci a nakonec i 

celá společnost), může při porovnání své "Sebehodnotící zprávy" (své organizace) s Modelem 

excelence EFQM, velice snadno zjistit, na které oblasti je vhodné se zaměřit kvůli zvýšení 

kvality. 

Model slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace, a to od vedení, 

přes strategická rozhodnutí, zaměstnance, financování až po klíčové výsledky. Model 

excelence EFQM je dobrovolný systém založený na devíti kritériích. Pět z nich jsou 

„Předpoklady" a čtyři jsou „Výsledky". Kritéria „Předpoklady" pokrývají to, co organizace 

dělá. Kritéria „Výsledky" pokrývají to, čeho organizace dosahuje. „Výsledky" jsou způsobeny 

„Předpoklady" a „Předpoklady" jsou zlepšovány pomocí zpětné vazby z „Výsledků". 



Výsledky 

Předpoklady 

Kritérium 1. Vedení - Je orientováno na to, jak řídící pracovníci rozvíjejí a podporují naplňování vize a 
poslání, rozvíjejí hodnoty nutné pro dlouhodobou a stabilní úspěšnost. Dále se zaměřuje na způsoby, 
kterými jsou tyto hodnoty prostřednictvím vhodných aktivit a chování řídících pracovníků začleňovány do 
života organizace. Rovněž jsou sledovány procesy podporující rozvoj systému managementu v organizaci, 
rozvoj vztahu se zainteresovanými stranami i vztahu s vlastními zaměstnanci. 

 

Kritérium 5. Procesy Zaměřuje se na navrhování, řízení, udržování a zlepšování všech procesů 
potřebných k naplňování politiky a strategie, uspokojování zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Dále 
se orientuje na zvyšování hodnoty produktů dodávaných zákazníkům. Východiskem je systémový přístup, 
potřeby kontinuálního zlepšování apod. 

 

Kritérium  2. Strategie Jak 
organizace implementuje poslání 
a vizi prostřednictvím 
formulované strategie. Strategie 
je orientovaná na naplňování 
požadavků zainteresovaných 
stran, které jsou rozpracovány do 
politiky, plánu, cílu a procesu. 
Podněty pro rozpracování 
dokumentů přicházejí z různých 
zdrojů  

 

Kritérium 4. Partnerství, 
zdroje 
Je orientováno na to, jak 
organizace mají plánovat a řídit 
své vnější vztahy postavené na 
principu partnerství, jak mají 
rozvíjet své vnitrní materiálové, 
hmotné, finanční i informační 
zdroje v zájmu naplňování 
politiky a strategie a také v zájmu 
efektivního vykonávání procesu. 

 

Kritérium 3. Pracovníci 
Je orientované výhradně na 
řízení a rozvoj lidských 
zdrojů, včetně takových 
aktivit, jako jsou řízení a 
rozvoj znalostí a tvořivého 
potenciálu zaměstnanců, 
motivace k týmové práci, 
zmocnění k provádění 
procesu, komunikace, 
odměňování, respekt a péče 
o zaměstnance. 

 

Kritérium 9. Klí čové výsledky výkonnosti Excelentní organizace souhrnně měří klíčové prvky své 
politiky a strategie a zjišťují tak dosažené výsledky ve všech zásadních oblastech. Důležité jsou nejenom 
standardně vykazované finanční výsledky, ale i další efekty - např. v oblasti vědomostní, procesu, 
technologie, dodržování právních a jiných norem. 

Kritérium 6. Výsledky 
k zákazníkovi Zaměřuje se na 
hodnocení, co bylo v organizaci 
dosaženo s ohledem na  
očekávání zákazníků. Jedním 
hlediskem je pohled zákazníků na 
organizaci, druhé představuje 
naplňování interních ukazatelů 
výkonnosti organizace. Nedílnou 
součástí tohoto hodnocení je i 
loajalita zákazníků, image 
organizace apod. 
 

Kritérium 8. Výsledky 
vzhledem ke společnosti 
Toto kritérium je odrazem TQM, 
které definuje nutnost podílet se 
na regionálním rozvoji, 
vstřícnosti k občanům, šetrnosti 
při využívání neobnovitelných 
přírodních zdrojů, komunikaci a 
sdílení informací o výsledcích 
organizace s okolím. Posuzuje se 
rovněž rozsah externích ocenění 
organizace atp. 
 

Kritérium 7. Výsledky 
vzhledem k 
zaměstnancům 
Výsledky jsou závislé na 
tom, jakým způsobem byly 
zvládnuty procesy 
identifikované v kritériu 3 - 
Pracovníci. Jedná se o to, 
zda bylo kritérium 
dosaženo při zvyšování 
motivace a spokojenosti 
zaměstnanců.  
 

Hodnotí se trendy, cíle, 
porovnání s jinými, a zda 
jsou výsledky způdobeny 
předpoklady, solidnost a 

integrovanost 
 

Hodnotí se přístup, jeho 
aplikace, solidnost a 

integrovanost 
 

 



Excelentních výsledků s ohledem na výkonnost, zákazníky, lidi a společnost se dosahuje 

prostřednictvím vedení „pohánějícího" politiku a strategii, které jsou naplňovány 

prostřednictvím lidí, partnerství a zdrojů a také procesů. K naplnění strategie jsou 

vypracovány a aplikovány politika, plány, cíle a procesy. 

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

zákazníky, na své lidi, s ohledem na společnost, s ohledem na klíčové prvky své politiky  

a strategie. Excelence znamená vizionářské a tvůrčí vedení ve spojení se stálostí záměrů/cílů. 

Sebehodnotící proces potom dokáže velice přesně určit, v jakých oblastech se organizaci daří 

a zejména na jaké oblasti je potřeba se zaměřit. (systémové, organizační, personální, 

finanční….) Model umožňuje manažerům dívat se pravidelně na organizaci z nadhledu,  

a proto je daleko snazší zabývat se např. řešením příčin problémů a nikoliv následků. 

Aplikace Modelu tedy může odstranit dvoukolejnosti, činnosti, jejichž produkt není dále 

využit, zaměřit celou organizaci na klíčové zákazníky, procesy a tím vysoce zkvalitnit práci.  

Při přemýšlení o tom zda zavádění tohoto nástroje nezabere příliš mnoho zdrojů, lze použít 

slov profesora Hanse Luijtena přednášejícího management na Universitě v Barceloně: „Pokud 

vám někdo nabízí pluh v době, kdy právě okopáváte pole motykou a nemáte mnoho času, 

abyste stačili udělat naplánovanou práci, pokuste se právě v této chvíli zastavit a seznámit se s 

tímto strojem, možná již zítra budete mít práce daleko méně a času více“.  

Samozřejmě, že Model EFQM není jediný manažerský nástroj. Často dochází ke srovnávání s 

ostatními. Jeho nespornou výhodou je možnost současného používání „těch ostatních“ jako 

například CAF (Common Assessment Framework - Společný hodnotící rámec), BSC 

(Balanced scorecard) a v neposlední řadě již zmíněné ISO, kterým se také jako „červená nit“ 

se celým tímto nástrojem táhne kvalita finálního produktu, ale s menšími vazbami mezi 

jednotlivými složkami organizace, které v konečném důsledku kvalitu produktu ovlivňují.  

Přínosy Modelu excelence EFQM na ekonomiku firem   

Každého manažera jistě těší, když má spokojené zákazníky a zaměstnance. Nicméně 

rozhodování jen na základě zpětné vazby od zákazníků nestačí. Nezbytným faktorem pro 

rozhodování manažerů, který je potřeba vzít v úvahu v rámci strategického řízení firmy, jsou 

právě klíčové výsledky výkonnosti, finanční i nefinanční. 



Pro rozhodování manažerů, zda tento model aplikovat, či nikoliv, je důležité, co jim aplikace 

modelu přinese ve finančním vyjádření. O tom že účast v některém z modelů cen přináší  

i ekonomické výsledky dnes existuje řada důkazů a studií. 

Obrázek 1 

 

Zdroj 1 - Zdroj časopis PROSPERITA. Autor článku: Ing. Pavel Ryšánek, ředitel Národního 
informačního střediska podpory kvality. Rozsah studie: 120 dvojic podniků, z toho 85 evropských 

Měřítka (ukazatele): 

1) Hodnota akcie (výnosy z nákupu a držení akcií) 

2) Tržby 

3) Náklady 

4) Provozní příjem 

5) Jiná měřítka 
 
Tabulka 1 - Ekonomická výhodnost zavedení EFQM 

Výsledky zvýšení výkonnosti u vítězů Cen oproti srovnatelným organizacím 

Srovnávaný ukazatel 
1 rok před, 1 rok po 
získání Ceny 

1 rok před, do 3 let 
po získání Ceny 

1 rok před, do 5 let 
po získání Ceny 

Tržby 8 % 17 % 77 % 

Aktiva 12 % 20 % 40 % 

Snížení nákladů 1,5 % 1,5 % 4,4 % 

Provozní zisk - - 18 % 

Střední hodnota rozdílu v % hodnotě akcie mezi 
vítězem a celosvětovým indexem FTSE 

5 % 50 % 93 % 

Zdroj časopis PROSPERITA. Autor článku: Ing. Pavel Ryšánek, ředitel Národního informačního 
střediska podpory kvality. 
 


