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Anotace 

V předloţené práci je zpracován přehled pouţívaných systémů řízení kvality 

a doporučena aplikace modelu sebehodnotícího rámce (CAF) v prostředí Celní správy 

České republiky. V první části je uveden historický vývoj těchto systémů a popsány 

systémy managementu kvality na bázi norem ISO 9000 a TQM. Dále je v práci 

v základech charakterizována Celní správa České republiky a uvedeny její kompetence, 

které mají vazbu na zákazníka, občana a další zainteresované strany. Následuje analýza 

současného stavu v celní správě z hlediska systémů řízení kvality. V další části je navrţeno 

aplikování modelu řízení kvality prostřednictvím společného hodnotícího rámce – model 

CAF v rámci celé organizace. Na závěr práce je zařazen doporučený postup aplikace 

modelu CAF a některá východiska zavádění systémů řízení kvality. 

Klíčová slova: celní správa, kvalita, management, model CAF, ISO 9000 

 

Summary 

In the submitted thesis I compiled the list of used quality control systems 

and recommended the application of the Common Assessment Framework (CAF) 

to the Czech Customs. In the first part there is mentioned the historical development 

of these systems and there are described the systems of the quality management based 

on the ISO9000 Norm and Total Quality Management (TQM). Also there is shortly 

characterized the Czech Customs and described its competences that are connected 

with customers, citizens and other interested persons. This is followed by the analysis 

of the present state of the Customs Administration in term of the quality control systems. 

In the next chapter there is a recommendation of applying the control system to the whole 

organization by means of the CAF. In conclusion there is described the recommended 

method of CAF application and some basis of introducing the quality control systems. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CAF Common Assessment Framework – model společného hodnotícího rámce 

CŘ celní ředitelství 

CWQC Company Wide Quality Control – celopodnikové řízení jakosti 

ČSN Československá (Česká) státní norma 

EFQM European Foundation for Quality Management – Evropská nadace 

pro management kvality 

EU Evropská unie 

GŘC Generální ředitelství cel 

GQM Global Quality Management – managementu jakosti, péče o ţivotní prostředí 

a bezpečnosti a ochraně zdraví 

ISO International Organization for Standardization 

IT informační technologie 

ITIL Information Technology Infrastructure Library – knihovna poskytující souhrn 

nejlepších praktik pro řízení IT sluţeb 

ITSM Service Management Information  Technology – management sluţeb IT 

JIM projekt jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů 

PDCA Demingův zlepšovací cyklus zaloţený na čtyřfázovém cyklu Plan (plánování), 

Do (realizace), Check (přezkoumání) a Act (zavedení) 

SLA Service Level Agreement – dohoda o úrovni sluţeb definující závazek 

poskytovatele sluţeb IT dodrţovat smluvně zakotvené parametry dodávaných 

sluţeb 

SWOT analýza SWOT – analýza silných stránek (Strengths) a příleţitostí ke zlepšení 

(Weakness), externích příleţitostí (Opportunities) a externích hrozeb (Threats) 

TQM  Total Quality Management – totální management jakosti 
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1 ÚVOD 

Management (management jakosti nevyjímaje) představuje v současné době značně 

specializovanou činnost, bez které se ţádná organizace, chce-li být úspěšná, neobejde. 

Podniky k zavádění různých přístupů managementu jakosti v současné době nutí mimo jiné 

tlak konkurence, který je v dnešním globalizovaném světě veliký. Tento tlak jiţ ale není 

tak významný či přímo chybí v neziskovém sektoru nebo ve veřejné státní správě. Přestoţe 

se prostřednictvím tohoto sektoru spotřebovává značná část státního rozpočtu, úsilí 

věnované kvalitě je často na niţší úrovni neţ v podnikatelské sféře. 

V posledních dvou desetiletích došlo k zintenzivnění zájmu o jakost výrobků, 

především v průmyslovém odvětví význam jakosti stoupl dramaticky a tento zájem 

se přesouvá i do oblasti sluţeb. Postupně začíná pronikat i do nevýrobních organizací 

(zdravotnictví, školství) a dále do státní a veřejné správy. 

V devadesátých letech začaly problematice jakosti postupně věnovat větší 

pozornost i státní orgány ČR. Postupně byly přijímány zákony, které korespondují 

s legislativou EU. Vládou České republiky byla usnesením č. 458 ze dne 10. 5. 2000 

přijata „Národní politika podpory jakosti“, která je definována jako souhrn záměrů, cílů, 

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

ekonomiky a veřejné správy pro dosaţení a udrţení konkurenceschopnosti na evropských 

a světových trzích. Stěţejním cílem Národní politiky podpory jakosti (dnes Národní 

politiky kvality) je vytvoření prostředí, v němţ je jakost přirozenou součástí ţivota 

společnosti.  

Celní správa v novodobé historii České republiky vţdy plnila poměrně významnou 

úlohu správního orgánu a rovněţ tak i bezpečnostního sboru. Její hlavní cíle jsou převáţně 

orientovány do oblasti fiskální politiky státu, plní ale taktéţ ochranou funkci. Vstup České 

republiky na jednotný vnitřní trh EU, volný pohyb zboţí a s tím související zrušení 

pravidelných celních kontrol na vnitřních hranicích členských států znamenaly pro Celní 

správu České republiky (dále jen celní správa) nutnost provedení významných změn. 

Došlo zejména k úpravě kompetencí a vzájemných vazeb s ostatními státními orgány. 

Všechny tyto změny ovlivnily její cíle a poslání. Novým posláním celní správy 

je efektivním výkonem získaných kompetencí zajišťovat zájmy státu a EU v oblasti 

fiskální, ochrany trhu a bezpečnosti občanů. Celní správa chce být moderní organizací, 
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která je orientovaná na kvalitu, vysokou výkonnost a účinnost. Své poslání mimo jiné staví 

na partnerství se svými klienty a rozsáhlé zahraniční spolupráci, zejména s celními 

správami v rámci EU, na součinnosti s ostatními státními orgány, akceschopnosti 

při výkonu dohledových a kontrolních funkcí a prosazování ekonomických zájmů státu, 

na ochraně občanů a společných zájmů EU. Celní správa chce rozvíjet odbornost, motivaci 

a integritu svých zaměstnanců a vyuţít svůj jedinečný znalostní potenciál ve prospěch 

efektivního poskytování integrovaných kontrolních sluţeb celému veřejnému sektoru. 

V této diplomové práci bych se chtěl věnovat systémům managementu jakosti 

a jejich uplatnění v prostředí celní správy v souladu s jejími cíli. 
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2 SYSTÉMY KVALITY 

Systém managementu jakosti můţeme charakterizovat jako součást managementu 

organizace, která je zaměřena na maximální zabezpečení spokojenosti zákazníků 

s vynaloţením optimálních nákladů [1], [2]. 

Smyslem ziskové organizace je vytvářet zisk. Pro jeho vytváření je nutnou 

podmínkou existence spokojených zákazníků, kteří odebírají produkty, jeţ splňují jejich 

poţadavky, tedy prostřednictvím uspokojování potřeb zákazníků. Další podmínkou 

zvyšování zisku je i sniţování nákladů. Uspokojování potřeb zákazníků je smyslem 

existence i neziskových organizací, které jsou zřizovány proto, aby poskytovaly příslušné 

sluţby, a to prostřednictvím účelného vynakládání svěřených prostředků. Je tedy zřejmé, 

ţe „uspokojování potřeb zákazníků (stupeň plnění vnímáme jako jakost) je životní nutností 

pro chod jakékoliv organizace“ [1]. 

Jak jiţ bylo napsáno, management jakosti se zaměřuje na maximální zabezpečení 

spokojenosti zákazníků. „Pojmem zákazník je myšlen kdokoliv, komu odevzdáváme 

výsledky vlastních aktivit“ [3]. Zákazníky můţeme rozdělit do čtyř základních skupin [3]: 

a) interní zákazníci – vlastník procesu, který pouţívá naše výsledky (výstupy) jako vstupy 

do svých procesů, např. dělník na navazujícím pracovišti výrobní linky; 

b) zprostředkovatelé – řadíme sem sklady, dealery atd.; 

c) externí zákazníci – jiné organizace nebo fyzické osoby vyuţívající dodané výstupy. 

Ne vţdy musí být konečnými uţivateli; 

d) koneční uživatelé – jsou finálními spotřebiteli našich produktů. 

2.1 Historický vývoj managementu jakosti 

S postupným technickým rozvojem dochází i k vývoji manaţerských přístupů, 

v jejichţ rámci jsou zdokonalovány i postupy řízení jakosti. Tyto prošly během uplynulého 

století řadou změn. V případě řemeslné výroby zabezpečoval výrobu výrobků sám jedinec 

(např. obuvník), který také dohlíţel na kvalitu své práce, za niţ i zodpovídal svému 

konkrétnímu zákazníkovi. S postupným zavedením průmyslové výroby se jiţ tato přímá 

vazba pracovníka na zákazníka ztratila. Musely být proto zavedeny nové postupy dohledu 

nad kvalitou. Tyto nejprve zabezpečoval majitel firmy a později mistři, postupně ale byli 
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nahrazeni specialisty na kontrolu jakosti – technickými kontrolory. Později se došlo 

k poznání, ţe technická kontrola představuje pouze jakési síto, které případně zadrţí vadné 

(neshodné) výrobky. Osobou, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje jakost dané výrobní 

operace, je především výrobní pracovník, jenţ v rámci své pracovní náplně musí odpovídat 

za kvalitní výsledky své práce [4]. 

Ve třicátých letech minulého století se objevily první statistické metody kontroly, 

tedy model výrobních procesů s výběrovou kontrolou. Druhá světová válka a poválečné 

období pak přinesly do řady výrob posílení úlohy dokumentovaných postupů a podrobných 

specifikací jakosti produkce [1], [4]. 

Model výrobních procesů s výběrovou kontrolou se prosadil aţ po druhé světové 

válce zejména v Japonsku, kde se rozšířilo důsledné zavádění statistické regulace 

a statistické přejímky. Na světě se tak objevil model s regulací výrobních procesů. 

Poţadavky zákazníků na výrobky a jejich kvalitu ale postupně rostly. Zákazníci začali 

zohledňovat i další poţadavky, jako design, spolehlivost, dobrou ovladatelnost a úspornost. 

Tyto změny v nárocích na výrobek začaly být zohledňovány ve všech podnikových 

činnostech, tedy jiţ v etapě výzkumu, vývoje, projekce, ale i v oblasti servisu a sluţeb. 

Japonci tak jako jedni z prvních pochopili přínos kvality jako důleţité konkurenční výhody 

a zavedli jej do své kaţdodenní praxe. Dali tak za přispění Američanů Josepha M. Jurana 

a E. Deminga základ skutečnému systému jakosti označovanému jako celopodnikové 

řízení jakosti – CWQC (Company Wide Quality Control) [1]. 

Dalším propracováním tohoto přístupu zaloţeného na vysoké kvalitě výrobků 

a sluţeb, tedy od zjišťování poţadavků zákazníků přes návrh, vývoj, výrobu, prodej, 

technickou pomoc a likvidaci aţ po zpětnou vazbu spokojenosti zákazníků, došlo k prvním 

pokusům o totální management jakosti – TQM (Total Quality Management). Tento 

přístup představuje i v současnosti dynamicky se vyvíjející koncepci. [1], [2]. 

V roce 1987 byly přijaty normy ISO řady 9000 pro management jakosti. Jedná se 

o generické standardy (všeobecně platné) zabývající se výhradně poţadavky na systém 

jakosti. Těmito se můţe řídit jakákoliv organizace. Tyto dnes velmi rozšířené normy 

jiţ byly několikrát revidovány (1994, 2000, 2008) [1]. 
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Další vývoj managementu směřuje k fúzi managementu jakosti, péče o ţivotní 

prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví označovanému jako Global Quality 

Management – GQM nebo také integrovaný management [1], [2], [4]. 

2.2 Management kvality na bázi norem ISO řady 9000 

Normy ISO řady 9000 poprvé zveřejnila Mezinárodní organizace pro normalizaci 

(ISO) v roce 1987. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) tyto normy schválil jako normy 

evropské. Od doby svého vzniku prošly několika revizemi. Jedná se o normy, 

které popisují systém managementu kvality. 

Normy ISO řady 9000 mají univerzální charakter, to znamená, ţe je můţe aplikovat 

jakýkoliv výrobní podnik nebo nezisková organizace bez ohledu na svoji velikost. Nejsou 

závazné, ale pouze doporučující. Záleţí na rozhodnutí kaţdé organizace, zda je zavede 

do své praxe. Tyto normy pak umoţňují následnou certifikaci, která slouţí jako objektivní 

nástroj k ověření jejich správné implementace. Důvody pro její provedení mohou být 

různé, můţou to být poţadavky odběratele, ověření jejich správné aplikace managementem 

podniku nebo firma hodlá vyuţít certifikátu při své propagaci [2], [4]. Jsou souborem 

minimálních poţadavků, které by měly být v organizacích implementovány. Systém 

managementu jakosti by tak měl být v organizaci dále rozvíjen. Zkušenosti ukazují,  

ţe ani striktní uplatňování poţadavků norem ISO řady 9000 nedokáţe garantovat základní 

cíl účinného managementu jakosti, tedy plnou spokojenost a loajalitu zákazníků a dobré 

hospodářské výsledky. Koncepce ISO tak musí být chápána jako začátek cesty ke špičkové 

kvalitě [2]. 

Soubor norem ISO 9000 pro systém managementu kvality: 

1) ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník, 

2) ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Poţadavky, 

3) ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zvyšování 

výkonnosti, 

4) ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti 

a/nebo systému environmentálního managementu. 
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Norma ČSN EN ISO 9000:2006 uvádí výklad a definice nejdůleţitějších pojmů 

souvisejících s kvalitou a jejím zabezpečováním a dále výklad základů a hlavních zásad 

managementu jakosti. 

Základem pojetí norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 9004:2001 

je podpora pouţívání procesního přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování 

efektivnosti managementu kvality. Model procesně orientovaného systému managementu 

kvality je zřejmý z obrázku 1, který ukazuje propojení procesů uvedených v kapitolách 

4 aţ 8 daných norem. Z tohoto modelu je patrné, jak významnou úlohu hrají zákazníci 

při stanovování poţadavků jakoţto vstupů a význam spokojenosti zákazníka, která 

vyţaduje monitorování a vyhodnocování [5]. Tento opakující se proces by měl vést 

k neustálému zlepšování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Model procesně orientovaného systému managementu kvality 

Propojení procesů, jak je uvedeno v modelu, je definováno s jejich poţadavky 

a doporučeními v pěti kapitolách [5]. 

Kapitola 4 ČSN EN ISO 9001:2009 uvádí všeobecné poţadavky na systém 

managementu kvality, které organizace musí implementovat. Musí identifikovat procesy 

nutné pro systém managementu kvality, přičemţ si organizace můţe stanovit, na které 
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procesy systém kvality uplatní a které z tohoto vyloučí. Tyto vyloučené procesy však 

nesmí mít vliv na poskytovaný produkt v souladu s poţadavky zákazníka. Dále pak uvádí 

poţadavky na dokumentaci, které musí organizace splňovat. Uvádí nutný rozsah 

dokumentace a záznamů, který se můţe v jednotlivých organizacích lišit v závislosti 

na jejich velikosti, druhu jejich činností a sloţitosti procesů. Musí mít dokumentované 

postupy vytvořené pro systém managementu kvality, které musí být aktualizované 

a dostupné v místech jejich pouţívání. 

Kapitola 5 ČSN EN ISO 9001:2009 stanovuje odpovědnost managementu. 

Vrcholové vedení musí uplatňovat aktivní přístup a efektivně aplikovat princip orientace 

na zákazníka, s kterým by měli být srozuměni všichni zaměstnanci organizace. Dále musí 

zajistit, aby politika kvality odpovídala záměrům organizace, zavazovala k plnění 

poţadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality 

a poskytovala rámec pro stanovení cílů kvality, které musí být měřitelné a přerozdělovány 

na všechny organizační úrovně. V plánovaných intervalech musí přezkoumávat systém 

managementu kvality. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příleţitostí 

k zlepšování. 

Kapitola 6 ČSN EN ISO 9001:2009 se zabývá řízením zdrojů, které musí 

organizace stanovovat a poskytovat pro implementaci a udrţování systému kvality 

a zejména pro zvyšování spokojenosti zákazníka. Těmito zdroji jsou lidské zdroje, 

infrastruktura a pracovní prostředí potřebné pro dosahování shody s poţadavky na produkt. 

Norma klade nároky na způsobilost pracovníků, kteří mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit 

shodu s poţadavky na produkt. Za tímto účelem organizace musí těmto pracovníkům 

určovat nezbytnou kompetenci, poskytovat jim výcvik a vést vhodné záznamy o jejich 

vzdělávání, výcviku, dovednostech a zkušenostech. 

V kapitole 7 ČSN EN ISO 9001:2009 jsou definovány poţadavky na všechny 

podstatné procesy plánování a realizace produktu. Organizace musí identifikovat 

a přezkoumat poţadavky zákazníka. Musí zajistit efektivní způsob komunikace 

se zákazníky, zejména co se týče poskytování informací o produktu, vyřizování 

objednávek, ale i zpětné vazby od zákazníka, včetně vyřizování stíţností. Musí zajistit, 

aby výroba a poskytování sluţeb probíhalo za řízených podmínek. 
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Z hlediska funkčnosti a výkonnosti systému kvality je zásadní kapitola 8 ČSN EN 

ISO 9001:2009. Je zaměřena na procesy měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné 

pro prokazování shody s poţadavky na produkt, zjišťování shody systému managementu 

kvality prostřednictvím interních auditů a pro neustálé zvyšování efektivnosti systému 

kvality. Organizace musí stanovit způsob získávání a pouţívání informací týkajících 

se vnímání zákazníka, zda organizace splnila jeho poţadavky. Tyto informace můţe získat 

prostřednictvím průzkumů spokojenosti zákazníků, názoru uţivatelů, zákaznických dat 

o kvalitě dodaných produktů, pochval, reklamací, zpráv od obchodních zástupců apod. 

Musí aplikovat vhodné metody k měření výkonnosti procesů systému kvality 

a charakteristiky produktů, zdali jsou plněny poţadavky na tento produkt. Neshodný 

produkt musí být identifikován a musí být u něj provedena příslušná opatření. Získaná data 

je nutné systematicky analyzovat, aby byly identifikovatelné trendy ve vývoji. Musí 

poskytovat informace, které povedou k neustálému zlepšování systému kvality. Na základě 

takto získaných informací musí organizace provádět nápravná opatření pro odstranění 

příčin neshod a činit preventivní opatření k odstranění příčin potenciálních neshod. 

Norma ČSN EN ISO 9004:2001 přináší metodiku implementace a zvyšování 

efektivnosti managementu kvality, které můţe organizace dále zavést nad rámec 

poţadavků uvedených v ISO 9001. Doporučuje proces sebehodnocení, tj. odhalování 

silných a slabých stránek v činnosti organizace jako takové [2]. Tato norma není určena 

jako nástroj certifikace. 

Norma ČSN EN ISO 19011:2003 stanovuje zásady a postupy pro realizaci auditů 

systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu. 

Model managementu kvality ve smyslu norem řady ISO 9000 zaznamenal ve světě 

značný úspěch. Na jedné straně nabízí osvědčené postupy – správné praktiky, které jsou 

zobecněny a předloţeny v podobě dobrovolných normativních doporučení [4]. 

Po zvládnutí poţadavků norem řady ISO 9000 by měl podnik věnovat stejné úsilí 

neustálému zlepšování systému kvality. Výše uvedené normy ISO definují pouze 

minimum moţného, to znamená, ţe pouhé setrvání u poţadavků těchto norem můţe vést 

ke strnulosti a konzervaci dosaţeného stavu. Dalším moţným směrem je rozvoj systému 

kvality prostřednictvím aplikace principů TQM. 
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2.3 Management kvality na bázi TQM 

Koncepce TQM, na rozdíl od koncepce ISO 9000, není svázána předpisy 

ani normami. Jedná se o zcela otevřený systém zahrnující vše pozitivní, co můţe být 

vyuţito pro rozvoj podniku [2]. J. P. Corrigan pak výstiţně definuje TQM jako „filosofii 

managementu, formující zákazníkem řízený a učící se podnik k tomu,  

aby se dosáhlo plné spokojenosti zákazníků díky neustálému zlepšování účinnosti 

podnikových procesů“. 

Koncepce TQM uplatňuje následující principy [2]: 

orientace na zákazníka – zákazníkem není jen finální spotřebitel, ale kaţdý, komu 

odevzdáváme výsledek vlastní práce. V praxi je pak nutné zjišťovat, jak je tento zákazník 

s našimi produkty spokojen. Je nezbytné rozpoznávat současné, ale i budoucí poţadavky 

zákazníků; 

 vedení lidí a týmová práce – vedením by mělo být formováno takové klima 

v organizaci, které bude motivovat zaměstnance k naplňování koncepce TQM, tedy 

plné spokojenosti zákazníků, a podporovat metody práce v týmech; 

 rozvoj a angažovanost lidí – kvalifikovaní a vzdělaní zaměstnanci jsou pokládáni 

za nejcennější bohatství organizace. Jejich další rozvoj, vzdělávání a výcvik, jakoţ 

i poskytnutí příleţitostí k uplatnění jejich schopností, jsou základem naplňování tohoto 

principu; 

 partnerství s dodavateli – vytváření oboustranných vztahů důvěry jsou předpokladem 

pro naplňování poţadavků kvality produktů; 

 orientace na procesy – pouze za podmínky dokonale zvládnutého řízení procesů lze 

dospět k vynikající kvalitě produktů, tedy výrobků a sluţeb. Přitom kaţdý proces 

by měl mít svého vlastníka, který má odpovědnost za kvalitu výstupů z procesu; 

 neustálé zlepšování a inovace – je hlavní charakteristikou systémů řízení kvality, 

je nezbytnou hybnou silou veškerých pozitivních změn v organizaci; 

 měřitelnosti výsledků – které jsou nutnou podmínkou pro objektivní rozhodování; 

 odpovědnosti vůči okolí – organizace aplikující principy TQM nesou i náleţitou 

odpovědnost za své vazby na okolí, tedy region, přírodu, stát atd. 
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TQM modely úspěšnosti byly postupně kodifikovány a zaloţeny na sebehodnocení 

podle stanovených kritérií. Jedním z nejuznávanějších modelů TQM v Evropě je tzv. 

Model Excelence EFQM, který vytvořila Evropská nadace pro management kvality 

(European Foundation for Quality Management). 

2.3.1 Model excelence EFQM 

Model excelence EFQM je nástrojem vedoucím ke zvyšování 

konkurenceschopnosti organizace prostřednictvím poznání sebe sama, pomáhá 

organizacím identifikovat jejich silné stránky a příleţitosti ke zlepšování. Přínosem tohoto 

modelu je skutečnost, ţe umoţňuje sebehodnocení kaţdé organizaci. 
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politikou a strategií. To musí být podpořeno vedením organizace na všech úrovních. 

Na základě analýzy dosaţených výsledků lze zjišťovat silné stránky organizace a určovat 

směry dalšího učení se a příleţitosti k zlepšení. 

Od roku 2006 je kaţdoročně nejlepším subjektům z podnikatelského i veřejného 

sektoru udělována Národní cena kvality ČR, která vychází z Modelu Excellence EFQM, 

jenţ je pouţíván v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy. 

2.3.2 Model CAF 

Model CAF (Common Assessment Framework) byl vyvinut Evropským institutem 

pro veřejnou správu kolem roku 2000. Jde o nástroj, který poskytuje organizacím 

veřejného sektoru všeobecný hodnotící rámec pro posuzování rozsahu implementace 

principů kvality. Kritéria vychází z modelu excelence EFQM. Jeho subkritéria, kterých 

je 28, byla vzhledem ke specifickým podmínkám zabezpečování kvality ve státních 

orgánech a orgánech územní samosprávy modifikována tak, aby vyhovovala právě 

podmínkám veřejné správy. Zjednodušený je u něj i systém hodnocení, který pomáhá 

organizacím identifikovat jejich silné stránky a příleţitosti k zlepšení [2], [4]. 

Model CAF je blíţe popsán v kapitole 5 Návrhy a doporučení. 
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3 CELNÍ SPRÁVA ČR 

Celní správa je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Orgány celní správy mají 

postavení správních úřadů pro oblast celnictví. Zajišťují výkon kompetencí v oblasti 

správy cel, spotřebních a energetických daní, jakoţ i dalších svěřených nefiskálních 

činností. Postavení celní správy, její úkoly, organizaci a řízení, zpracování informací 

a osobních údajů a vztahy orgánů celní správy se zahraničím jsou upraveny zákonem 

č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 

Generální ředitelství cel je právním subjektem (účetní jednotkou) definovaným jako 

organizační sloţka státu (IČ 71214011). Je podřízeno Ministerstvu financí České 

republiky. 

V současné době soustavu orgánů celní správy tvoří Generální ředitelství cel 

s pozicí správního úřadu s celostátní působností, dále 8 celních ředitelství a jim 

podřízených 54 celních úřadů s vymezenou územní působností. Uvedená organizační 

struktura můţe být ještě prostřednictvím organizačního řádu schváleného generálním 

ředitelem Generálního ředitelství cel rozšířena o pobočky celního úřadu, které v souladu 

se zákonem o celní správě zabezpečují vymezené činnosti celního úřadu. 

Celní správa zabezpečuje zejména tyto kompetence: 

 celní dohled a celní kontrolu dováţeného, vyváţeného a tranzitujícího zboţí v rámci 

jednotného celního území EU, kontrolu provádění společné zemědělské politiky 

Společenství, aplikaci veterinárních, rostlinolékařských a dalších právních předpisů 

upravujících zákazy a omezení při dovozu, vývozu a tranzitu zboţí a při uvádění zboţí 

na trh; 

 správu cel – vyměřování, evidenci, vybírání a vymáhání cla; 

 správu spotřebních daní včetně kontrolních činností k dodrţování povinností a zákazů 

při značkování a barvení některých minerálních olejů, kontrol značení tabákových 

výrobků, kontrol dodrţování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků apod.; 

 správu energetických daní, tj. daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně 

z pevných paliv a daně z elektřiny; 
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 dělenou správu – vybírání a vymáhání peněţitých plnění, která vznikla bez vydání 

správního aktu ze zákona nebo která byla uloţena jinými správními úřady v řízení 

podle správního řádu a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo 

rozpočtů územních samosprávních celků; 

 kompetence vyplývající z postavení celních orgánů jako policejních orgánů, tj. orgánů 

činných v trestním řízení u trestných činů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy 

v souvislosti s výkonem působnosti celních orgánů; 

 kontrolní kompetence v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a autorských práv; 

 kompetence v oblasti ochrany spotřebitele; 

 kompetence v oblasti potírání mezinárodního terorismu a ochrany společného trhu 

Společenství; 

 kontrolní oprávnění v oblasti dovozu, vývozu a obchodování s ohroţenými druhy 

(CITES); 

 státní odborný dozor v silniční dopravě, tj. váţení nákladních vozidel, kontrolu 

silničních poplatků (dálničních kupónů), kontrolu plnění podmínek pro přepravu 

nebezpečných nákladů, odborný dozor nad prací osádek vozidel v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní dopravy osob; 

 kontrolní činnosti v systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací 

(elektronické mýtné); 

 kontroly legálního zaměstnávání cizinců, tj. kontrola, zda cizinec vykonává práci 

pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné 

smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání; 

 kontroly nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – kontrola 

vnitrostátní i přeshraniční přepravy odpadů; 

 kompetence týkající se sběru, zpracování a kontrol údajů o obchodu se zboţím mezi 

členskými státy EU a Českou republikou – Intrastat; 

 kompetence v rámci Integrovaného záchranného systému státu – jako spolupůsobící 

sloţka na vyţádání s dalšími bezpečnostními a záchrannými sbory při mimořádných 

a krizových situacích; 
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 ostatní kontrolní a evidenční kompetence podle desítek právních předpisů, např. 

v oblasti radioaktivních látek, při přepravě vysoce nebezpečných látek, v oblasti obalů, 

oblasti státní památkové péče, při ochraně sbírek muzejní povahy atd. 

Úkoly celní správy plní celníci, kteří vykonávají sluţbu podle zákona o sluţebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a občanští zaměstnanci, jejichţ pracovně právní 

vztahy se řídí zákoníkem práce. Celní správa měla v polovině roku 2010 přibliţně 5 900 

zaměstnanců, z nichţ je 4 320 celníků ve sluţebním poměru a 1 580 občanských 

zaměstnanců v pracovním poměru. Tyto počty mají trvalou klesající tendenci. 

  



František Mrázek: Management jakosti v prostředí Celní správy ČR 

2011 15 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Na gremiální poradě GŘC byl v prosinci 2010 projednán a schválen rozhodnutím 

generálního ředitele č. 1/2010 materiál Strategie modernizace Celní správy ČR. Na základě 

vize a poslání celní správa definovala svou strategii na léta 2011 aţ 2012 a výhled do roku 

2014. Vizí celní správy je: 

 „Celní správa chce být moderní organizací, která je strategicky a procesně řízená, 

orientovaná na kvalitu, vysokou výkonnost a účinnost. Své poslání staví na tradiční značce 

cla, partnerství se svými klienty a omezování jejich administrativní zátěže, rozsáhlé 

zahraniční spolupráci, zejména s celními správami v rámci EU, a součinnosti s ostatními 

státními orgány, především s JIM, akceschopnosti při výkonu dohledových a kontrolních 

funkcí a prosazování ekonomických zájmů státu, ochraně občanů a společných zájmů EU. 

Celní správa chce rozvíjet odbornost, motivaci a integritu svých zaměstnanců a využít svůj 

jedinečný znalostní potenciál ve prospěch efektivního poskytování integrovaných 

kontrolních služeb celému veřejnému sektoru.“ [6] 

Jak z této vize vyplývá, celní správa se chce stát moderní organizací, která 

je strategicky a procesně řízená. K naplnění této vize uskutečňuje nezbytné kroky. V  roce 

2008 započalo v  rámci celní správy mapování hlavních procesů v činnosti orgánů celní 

správy a analýza funkcionality organizačního uspořádání. Současná stávající třístupňová 

organizační struktura je z hlediska podpory výkonu procesů a jejich řízení spojena 

s distribuovaným řízením procesů a kapacit pracovníků, kteří je vykonávají. To znamená, 

ţe procesy stejného charakteru jsou vykonávány na několika místech, aniţ by bylo moţné 

přímo řídit zdroje těchto procesů (jedná se zejména o většinu podpůrných procesů, jako 

je personalistika, pořizování a správa majetku, IT apod.). Tato struktura tak neumoţňuje 

vytvářet předpoklady ke sniţování nákladů spojených s interním provozem celní správy. 

Současný stav také vede k bezprostřednímu výkonu stejných procesů různým způsobem, 

s různou kvalitou a výkonností namísto jejich standardizace. 

Na základě tohoto východiska byl vládě České republiky předloţen návrh nového 

zákona o Celní správě České republiky a zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. Nový zákon o celní správě 

vychází z mapování procesů činnosti celních orgánů a analýzy funkcionality organizačního 

uspořádání. Cílem návrhu je vytvořit nové organizační uspořádání, které bude funkční 
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bez ohledu na rozsah a typ kompetencí (hlavních procesů), jeţ bude celní správa 

zabezpečovat, a zároveň umoţní budoucí flexibilitu při přebírání případných nových 

kompetencí získaných na základě reformy kontrolních a dohledových procesů v rámci 

resortu Ministerstva financí ČR. Nový systém řízení musí eliminovat nadbytečné 

mezičlánky řízení a podporovat implementaci procesního řízení v rámci celní správy. Celní 

správa tak bude organizována na shodném principu (tzn. dvoustupňovým systémem řízení) 

jako správní úřady připravovaného Jednoho inkasního místa (JIM), se kterými bude nutné 

zajišťovat operativní spolupráci při výkonu řady kompetencí (například při správě 

spotřebních daní). Přechod na dvoustupňový systém řízení je také jedním ze základních 

kroků pro naplnění jednoho z cílů celní správy, kterým je přechod na princip procesního 

řízení. 

Celní správa chce být moderní organizací, která je orientována na kvalitu, vysokou 

výkonnost a účinnost. V současné době má v této oblasti zavedeny systémy managementu 

kvality pouze v definovaných činnostech, kterými jsou procesy laboratorního zkoumání 

a analýzy vzorků zboţí pro celní, daňové a kontrolní účely a proces vydávání závazných 

informací o sazebním zařazení zboţí v souladu s poţadavky EN ISO 9001:2008 a dále 

systém managementu sluţeb informačních technologií (ITSM) v souladu s poţadavky 

normy ISO/IEC 20000-1. 

4.1 Systém managementu kvality v procesu sazebního zařazování 

zboží 

Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady mají zaveden certifikovaný 

systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru: Laboratorní 

zkoumání a analýza vzorků zboţí pro celní, daňové a další kontrolní účely včetně odběru 

a manipulace se vzorky a dále proces vydávání závazných informací o sazebním zařazení 

zboţí, viz příloha č. 1.  

Tyto činnosti dle organizačního řádu celní správy zabezpečují útvary celně 

technické laboratoře, jejichţ součástí je i celně kriminalistické pracoviště, oddělení původu 

zboţí, celní hodnoty a celní nomenklatury, oddělení závazných informací, které jsou 

organizačními útvary na úrovni Generálního ředitelství cel, a celní ředitelství a úřady. 
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Hlavní realizační proces, kterým je rozborová činnost, provádí celně technická 

laboratoř. Tento proces je ve stanoveném rozsahu akreditován dle ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné poţadavky na způsobilost zkušebních 

a kalibračních laboratoří. Celně technická laboratoř dále odborně řídí proces odběru 

a manipulace se vzorky. Vzorky, které jsou v celně technické laboratoři podrobeny 

laboratornímu zkoumání a analýze, jsou odebírány u kontrolovaných subjektů zpravidla 

celními úřady či dalšími útvary celní správy, např. pobočkami celního úřadu nebo 

jednotkami mobilního dohledu. Celní úřady mohou při svém výkonu podle zákonných 

předpisů a předpisů Společenství provádět kontroly zboţí a odebírat vzorky v rámci 

své kontrolní činnosti. Oddělení závazných informací je jediným útvarem celní správy, 

který je určen k přijímání ţádostí a vydávání závazných informací o sazebním zařazení 

zboţí na základě nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává Celní kodex 

Společenství. Prověřuje databáze Evropského systému závazných informací o sazebním 

zařazení zboţí s cílem zjištění, zda nebyla podána ţádost na stejné či podobné zboţí, nebo 

zda jiţ nebyla na stejné či podobné zboţí vydána jiná závazná informace o sazebním 

zařazení zboţí [7]. 

V certifikovaných oblastech jsou realizační procesy stanoveny tak, aby jejich 

výsledkem byl jednoznačně specifikovaný a očekávatelný produkt. Jednotlivé subprocesy 

jsou řízeny, měřeny, monitorovány a analyzovány průběţně podle předem stanovených 

pravidel. Účinné fungování realizačního procesu je stanoveno v dokumentovaných 

postupech. Potřebné zdroje pro realizaci a zlepšování procesů jsou plánovitě 

zabezpečovány. Všichni zaměstnanci zajišťující činnosti v certifikovaných oblastech 

jsou pro tyto specifické úkoly kvalifikováni a mají k dispozici všechny potřebné informace 

i administrativně technické zázemí. 

Celní správa má zavedeny a udrţovány postupy pro řízení dokumentů, a to jak 

vytvářených interně, které představují vnitřní akty řízení celní správy, tak z externích 

zdrojů v souladu se zákonnými a jinými poţadavky, např. normativními předpisy evropské 

legislativy. Celní správa vytvořila a udrţuje příručku kvality, ve které jsou definovány 

politiky, cíle, pravidla, postupy, popisy vzájemného působení mezi procesy a odpovědnosti 

pro řízení kvality v certifikovaných oblastech v souladu s poţadavky EN ISO 9001:2008. 
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Celní správa má zavedeny a udrţuje postupy pro řízení záznamů v příslušných 

aktech řízení popisujících jednotlivé procesy. Záznamy zahrnují záznamy systému 

managementu (např. zprávy z interních auditů, zprávy z porad, zprávy týkající 

se nápravných opatření) a dále technické záznamy (např. záznamy o měření v celně 

technické laboratoři atd.). Záznamy existují v tištěné nebo elektronické formě, případně 

v obou formách. Průběh celého procesu práce se vzorkem se zaznamenává v Elektronické 

evidenci vzorků. Průběh celého procesu vydání závazné informace o sazebním zařazení 

zboţí se zaznamenává v aplikaci EBTI (Evropský systém závazných informací o sazebním 

zařazení zboţí). 

Hlavním zákazníkem celní správy jsou zejména ekonomické subjekty, další 

zainteresované strany a nadřízené Ministerstvo financí ČR. Oblast laboratorního zkoumání 

a analýzy vzorků zboţí pro celní, daňové a další kontrolní účely je činností, kterou celní 

správa vykonává v souladu se zákonnými předpisy při správě cel, daní a za účelem 

aplikace zákazů a omezení. V tomto případě zákazníka představuje Ministerstvo financí 

ČR resp. další orgány veřejné moci. V oblasti vydávání závazných informací o sazebním 

zařazení zboţí jsou zákazníky všechny ekonomické subjekty zamýšlející realizovat dovoz 

nebo vývoz zboţí. Těmto sluţba poskytuje právní jistoty při výpočtu cla a poplatků 

z dovezeného zboţí a zjednodušení a harmonizaci celního a daňového řízení. 

Celní správa vydává dílčí politiky kvality, které jsou z organizačně technických 

důvodů vydávány samostatně. V oblasti laboratorního zkoumání a analýzy vzorků zboţí 

vydává dílčí politiku kvality celně technická laboratoř a v oblasti vydávání závazných 

informací o sazebním zařazení zboţí oddělení závazných informací CŘ Praha. S politikou 

kvality jsou seznámeni všichni zaměstnanci celní správy prostřednictvím intranetu, dílčí 

politiky jsou vyvěšeny na pracovištích, kterých se týkají. Tato politika se současně promítá 

do vnitřních aktů řízení. Celní správa rozpracovává politiku kvality, včetně dílčích politik 

celně technické laboratoře a oddělení závazných informací, do ročních cílů kvality. 

Výstupy z certifikovaných procesů mají charakter nehmotného produktu zpravidla 

ve formě zprávy, protokolu, stanoviska, sdělení nebo posudku. Konkrétní forma závisí 

na typu činnosti. Kvalita produktu je vzhledem k jeho charakteru stanovena zákonnými 

poţadavky a příslušnými normami, které je nutno při uskutečňování vzorkování, 

laboratorního zkoumání a při vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboţí 
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dodrţet. Zkoušky v celně technické laboratoři jsou prováděny podle zdokumentovaných 

postupů v souladu s poţadavky akreditační a certifikační normy. 

K ověřování dosaţení znaků cílových hodnot kvality výstupů z realizačních procesů 

jsou v jednotlivých procesech zavedeny kontrolní činnosti. Negativní výsledky kontrol 

jsou pak určenými zaměstnanci monitorovány, analyzovány a jsou přijímána případná 

opatření k nápravě včetně preventivních opatření. V rámci řízení neshodných produktů 

má celní správa zavedeny postupy. 

Cílem politiky je zabezpečení kvality produktů dodávaných zákazníkovi či jiným 

stranám. Tato politika je zaloţena na odpovědném prověřování odvolání, stíţností 

a reklamací zákazníků s cílem zjistit jejich příčiny, prověřit jejich závaţnost, stanovit jejich 

nápravu, a dosáhnout tak uspokojení zákazníka. 

V celní správě jsou v certifikované oblasti zavedeny metody a postupy pro neustálé 

zlepšování efektivnosti a účinnosti procesů a tím i celého systému managementu kvality. 

Mezi tyto postupy náleţí stanovení politiky a cílů kvality, kontrola, monitorování, 

analyzování, měření ekonomiky a hodnocení procesů a realizace opatření k jejich 

zlepšování, vyuţívání výsledků a doporučení z interních a externích auditů, přijímání 

opatření k nápravě a přijímání preventivních opatření, monitorování spokojenosti 

zákazníka a zainteresovaných stran a další. 

4.2 Systém managementu služeb informačních technologií (ITSM) 

Celní správa má na bázi integrovaného procesního přístupu jako základního 

východiska pro efektivní dodávání sluţeb informačních technologií zaveden podle normy 

ISO/IEC 20000-1 systém managementu sluţeb informačních technologií (ITSM - Service 

Management Information Technology neboli management sluţeb IT). 

Generální ředitelství cel se pro podporu činností celní správy rozhodlo zavést 

procesní přístup managementu sluţeb IT, který zajišťuje trvalé řízení a vyšší kvalitu 

dodávaných sluţeb a současně poskytuje příleţitosti pro jejich další zlepšování. Celní 

správa vyuţívá pro zajištění svých zákonných činností informační a komunikační 

technologie tvořící informační systém celní správy. Zavedením managementu sluţeb IT 

dále rozvíjí postup standardizace a zefektivnění činností zaloţených na nejlepších 

postupech popsaných v publikacích ITIL (Information Technology Infrastructure Library - 
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knihovna poskytující souhrn nejlepších praktik pro řízení IT sluţeb). Systém sluţeb IT 

poskytuje kvalitní, vyspělé a nepřerušované sluţby zákazníkům – organizačním útvarům 

celní správy. Princip řízení dodávání IT sluţeb se opírá o nastavená pravidla dohody 

o úrovni sluţeb, o systémy pro podporu uţivatelů a správu incidentů v souvislosti s chybou 

poskytovaných sluţeb apod., měření účinnosti všech souvisejících procesů a týmovou 

spolupráci jednotlivých zaměstnanců, kteří sluţbu zákazníkům poskytují. Poskytuje 

zákazníkům garanci, ţe informace, se kterými se pracuje, jsou v souladu s poţadavky 

systému managementu sluţeb chráněny před zneuţitím. Stálého zlepšování kvality sluţeb 

a schopnosti aktivně reagovat na současné i budoucí potřeby zákazníků týkající 

se poskytovaných sluţeb je dosahováno prováděním pravidelných kontrol a následnou 

aplikací nápravných a preventivních opatření, stejně jako zvyšováním kvalifikace 

zaměstnanců poskytujících IT sluţby. Vztahy s dodavateli jsou zaloţeny na partnerství 

a řádném plnění závazků. Od dodavatelů je poţadována vysoká kvalita dodávek 

respektující kvalitu poskytovaných sluţeb, především s ohledem na uzavřené SLA (Service 

Level Agreement) se zákazníky [8]. 

Pro nastavení procesního přístupu řízení poskytování sluţeb IT v kvalitě přijatelné 

zákazníkům jsou pouţity poţadavky normy ISO/IEC 20000. Konkrétní dílčí cíle vedoucí 

k naplnění hlavního cíle, tj. naplnění poţadavků a implementace opatření definovaných 

v normě ISO/IEC 20000, jsou definovány pro kaţdý rok. Vztah mezi poskytovatelem 

sluţeb, kterým je odbor 12 Generálního ředitelství cel, a zákazníkem, kterým jsou útvary 

sekce 02 Generálního ředitelství cel, vymezuje SLA (dohoda o úrovni sluţeb definující 

závazek poskytovatele sluţeb IT dodrţovat smluvně zakotvené parametry dodávaných 

sluţeb), která můţe být po vzájemné domluvě navrţena pro libovolný proces v oblasti 

celní a daňové. Přezkoumání, zda jsou plněny poţadavky normy ISO/IEC 20000, procesy 

vyhovují plánovaným činnostem a systém je efektivně uplatňován a udrţován v souladu 

s poţadavky na systém stanovenými vedením organizace, je prováděno pravidelnými 

interními audity. V rámci implementace systému řízení sluţeb IT dle normy ISO/IEC 

20000 jsou definovány propojené procesy. Základní vztahy mezi těmito procesy jsou 

v Příručce ITSM. Jednotlivé procesy jsou popsány v dokumentech tvořících standard 

pro provoz daného procesu. Standardy stanovují závazné postupy činností. 
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4.3 Zhodnocení současného stavu 

Vzhledem k tomu, ţe současný stav distribuovaného řízení procesů a kapacit 

pracovníků nepodporuje další rozvoj efektivního sjednocování sluţeb mezi jednotlivými 

úřady a systematický přenos dobré správy mezi jednotlivými lokalitami (stávajícími 

celními ředitelstvími), celní správa připravuje změnu organizační struktury řízení 

(dvoustupňovou organizační a řídicí strukturu), která umoţní pruţně reagovat 

na poţadavky a potřeby podnikatelského prostředí a zároveň zajistí průběţné zvyšování 

efektivnosti fungování celní správy. Tato změna se předpokládá od roku 2012, je však 

odvislá od schválení nového zákona o Celní správě České republiky a zákona, kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 

zákonodárným sborem. Na změnu formy organizace celní správy by pak měly navazovat 

další zásadní změny, zejména v oblasti nových kompetencí a formování nové role a poslání 

celní správy, které budou vyvolány realizací projektu vytvoření jednoho inkasního místa 

pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM) a reformou kontrolních a dohledových procesů 

v rámci resortu Ministerstva financí ČR. 

Celní správa ve své vizi definuje, ţe chce být moderní organizací, která 

je orientována na kvalitu, vysokou výkonnost a účinnost. V souladu se strategií 

modernizace Celní správy ČR chce v dalších etapách, po dokončení zavedení strategického 

a procesního řízení, realizovat projekty, jejichţ cílem bude další zlepšování, zejména 

implementace procesů managementu kvality, které naváţou na současné pozitivní 

výsledky v této oblasti. 

Celní správa má v současné době zavedeny postupy pro neustálé zlepšování 

efektivnosti a účinnosti procesů v definovaných činnostech. Má zaveden certifikovaný 

systém managementu kvality v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru: Laboratorní 

zkoumání a analýza vzorků zboţí pro celní, daňové a další kontrolní účely včetně odběru 

a manipulace se vzorky a proces vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboţí 

a má zaveden podle normy ISO/IEC 20000-1 systém managementu sluţeb informačních 

technologií. 

  



František Mrázek: Management jakosti v prostředí Celní správy ČR 

2011 22 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Jak bylo zmíněno, celní správa má zavedeny postupy pro neustálé zlepšování 

efektivnosti a účinnosti procesů jen v definovaných činnostech. V současné době 

lze spatřovat v různých činnostech tendence postupného zlepšování jednotlivých procesů, 

tyto jsou ale prováděny pouze na základě aktivit jednotlivých vlastníků procesů. Celní 

správa nemá zaveden ţádný systém managementu kvality, který by byl systematicky 

realizován v rámci celé organizace. Orientace na kvalitu je deklarována ve vizi celní 

správy. V souladu se strategií chce realizovat projekty, jejichţ cílem bude další zlepšování, 

zejména implementace procesů řízení kvality. Prostředkem, jak naplnit tuto vizi, 

je zavedení mnou navrhovaného modelu řízení kvality prostřednictvím společného 

hodnotícího rámce – modelu CAF. 

5.1 Společný hodnotící rámec – model CAF 

Model společného hodnotícího rámce CAF (Common Assessment Framework) 

je nástrojem zaloţeným na principech TQM (Total Quality Management) inspirovaných 

Modelem excelence EFQM a modelem německé Univerzity správních věd ve Speyeru. 

Je, vzhledem k jejich specifičnosti, speciálně vytvořen pro organizace veřejného sektoru. 

Vychází z předpokladu, ţe vynikající výsledky ve výkonnosti organizace, v oblasti vztahů 

k zákazníkům/občanům, zaměstnancům a společnosti jsou dosahovány na základě řízení 

strategie a plánování za pomoci zaměstnanců, vyuţíváním partnerství, zdrojů a procesů [9]. 

Je vhodným nástrojem pro zahájení zvyšování kvality a zlepšení výkonnosti organizací 

veřejného sektoru, tedy i celní správy, prostřednictvím předem daného hodnotícího rámce. 

Je zcela kompatibilní s dalšími modely řízení kvality, např. normami ISO řady 9000. 

Model společného hodnotícího rámce CAF (dále jen model CAF) má čtyři hlavní 

cíle, kterými jsou: 

1) seznámit veřejnou správu s principy TQM a směrovat ji při řízení procesu zlepšování 

od současného sledu aktivit plánování (Plan) a realizace (Do) k vyuţívání celého 

Demingova zlepšovacího cyklu PDCA, tedy přezkoumání (Check) a zavedení (Act);  

2) prostřednictvím sebehodnocení organizace získat analýzu organizace a přehled aktivit 

vedoucích k dalšímu zlepšování;  
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3) umoţnit propojení různých nástrojů řízení kvality; 

4) usnadnit nalezení lepších způsobů realizace činností mezi jednotlivými organizacemi 

veřejného sektoru prostřednictvím benchmarkingu a benchlearningu. 

5.1.1 Struktura modelu CAF 

Model CAF má strukturu tvořenou 9 kritérii, která se dále dělí na 28 subkritérií, 

která identifikují hlavní otázky, jeţ je třeba při hodnocení organizace posoudit. Struktura 

modelu CAF je znázorněna na obrázku 3. Ze schématu jsou zřejmá propojení – vztahy 

mezi předpoklady (příčinami) a výsledky (dopady/následky) a téţ zpětná vazba výsledků 

na předpoklady. Při sebehodnocení je třeba ověřit shodu mezi daným výsledkem a důkazy 

shromáţděnými podle příslušných kritérií (subkritérií) na straně předpokladů. Model CAF 

nehodnotí pouze hlediska fungování organizace, ale také vzájemné ovlivňování všech 

sloţek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3 Schéma modelu CAF 
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Jednou ze součástí modelu CAF je bodování, které má ukázat, kam zaměřit aktivity 

pro zlepšování organizace, má měřit dosaţený pokrok, identifikovat dobrou praxi a nalézt 

vhodné partnery, od nichţ se můţe organizace učit. Výše bodového ohodnocení by však 

neměla ovlivnit práci s modelem jako takovým, podstatné je správně pochopit vnitřní 

vazby a naučit se sledovat trendy výsledků. Nejdůleţitějším výstupem sebehodnocení 

je identifikace silných stránek organizace a oblastí pro zlepšení. 

Jak jiţ bylo zmíněno, model CAF má strukturu tvořenou 9 kritérii, která se dále dělí 

na 28 subkritérií. Kritéria 1 aţ 5 pojednávají o hlavních charakteristikách předpokladů, 

které určují, co organizace dělá a jak přistupuje ke svým úkolům, aby dosáhla 

poţadovaných výsledků. Kritéria 6 aţ 9 měří konkrétní výsledky dosaţené v oblasti 

zákazníci/občané, zaměstnanci, vztahu organizace ke společnosti a výsledky v klíčových 

činnostech organizace. Hodnoceny a posuzovány jsou vnitřní ukazatele, plnění 

stanovených cílů, sledovány jsou trendy těchto ukazatelů. 

Jednotlivá subkritéria pouţívají pro hodnocení příklady, které mají názorněji 

vysvětlit jejich obsah. Cílem těchto příkladů je zjistit, jak organizace plní poţadavky 

vyjádřené v subkritériu, napomoci při hledání důkazů a ukázat na dobrou praxi v dané 

oblasti. Model CAF obsahuje přehled takovýchto relevantních příkladů, tento však není 

úplný. Hodnotící tým si můţe určit další příklady. Taktéţ není povinné hodnotit všechny 

příklady. 

5.1.2 Kritéria předpokladů 

Kritérium 1: VEDENÍ 

Vedení organizace určuje směr, kterým se bude organizace ubírat, vypracovává 

poslání a vizi. Vytváří příznivé prostředí a zároveň motivuje své zaměstnance 

k dosahování nejlepších výsledků. Za tímto účelem zajišťuje potřebné zdroje. V rámci 

organizace vytváří podmínky pro přizpůsobování se neustále se měnící společnosti, které 

poskytuje sluţby. Uplatňuje systém řízení organizace, přezkoumává výkonnost a výsledky, 

hledá moţnosti inovace a dalšího zlepšování.  

Pro potřeby hodnocení se kritérium 1 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 

Subkritérium 1.1., co vedení celní správy dělá pro nasměrování organizace 

vypracováním poslání, vize a hodnot. 
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V rámci tohoto subkritéria bych například jako jednu z oblastí pro zlepšení 

navrhoval zlepšení komunikace umoţňující seznámení všech zaměstnanců a dalších 

zainteresovaných stran organizace s posláním, vizí, hodnotami a strategickými 

a operativními cíli celní správy. 

Subkritérium 1.2., co vedení celní správy dělá pro vytvoření, zavedení a rozvíjení 

systému pro řízení organizace, výkonnosti a změn. 

Jako jednu z oblastí pro zlepšení bych v rámci tohoto subkritéria navrhoval 

vypracování a schválení měřitelných cílů a úkolů pro všechny úrovně řízení celní správy. 

Oblastí, kde je jiţ zřejmý směr vedoucí k postupnému zlepšování, je rozvíjení systému 

managementu kvality v definovaných činnostech a identifikování a stanovení priorit 

pro realizaci potřebné změny týkající se organizační struktury a činnosti organizace 

spočívající v návrhu nového zákona o Celní správě ČR a přechod k dvoustupňovému 

řízení. 

Subkritérium 1.3., co vedení celní správy dělá pro motivování a podporu zaměstnanců 

v organizaci a vedení příkladem. 

V rámci tohoto subkritéria bych v současné době jako jednu z významných oblastí 

viděl pravidelné informování zaměstnanců o zásadních otázkách, které se týkají 

organizace, a to vzhledem k vznikající nejistotě zaměstnanců v souvislosti s chystaným 

přechodem na dvoustupňové řízení v celní správě, které můţe působit jako demotivující 

faktor. 

Subkritérium 1.4., co vedení celní správy dělá pro řízení vztahů s politiky a jinými 

zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost. 

Kritérium 2: STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ 

Kritérium hodnotí, jak organizace uskutečňuje své poslání a vizi prostřednictvím 

jasné strategie a jak tuto strategii přenáší do plánů, cílů a měřitelných úkolů. Organizace 

musí své strategie a plánování vzhledem k měnícímu se prostředí neustále monitorovat 

a v případě potřeby provádět jejich aktualizaci. 

Pro potřeby hodnocení se kritérium 2 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 

Subkritérium 2.1., co celní správa dělá pro shromažďování informací o současných 

a budoucích potřebách zainteresovaných stran. 
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Jedním z příkladů pro hodnocení tohoto subkritéria je systematické analyzování 

vnitřních silných stránek a příleţitostí ke zlepšování organizace např. prostřednictvím 

modelu CAF nebo analýzy SWOT. Jedná se o jednu ze základních činností, na kterou by 

se měla celní správa zacílit. 

Subkritérium 2.2., co celní správa dělá pro vypracování, rozvíjení, přezkoumání 

a aktualizaci strategie a jak plánuje s ohledem na potřeby zainteresovaných stran 

a dostupné zdroje. 

Jako aktivity vedoucí ke zlepšení celní správy v rámci tohoto subkritéria navrhuji 

postupné vypracování, aplikaci a rozvíjení metod pro monitorování, měření a hodnocení 

výkonnosti na všech úrovních organizace. Taktéţ systematické přezkoumávání strategie 

z pohledu rizika a příleţitostí, a to především vzhledem k zahájené reformě kontrolních 

a dohledových procesů v resortu Ministerstva financí ČR a novému poslání a kompetencím 

modernizované celní správy. 

Subkritérium 2.3., co celní správa dělá pro uplatňování strategie a plánování v rámci 

celé organizace. 

Přenášení strategických a operativních cílů celní správy do plánů a úkolů 

organizačních útvarů a jednotlivých zaměstnanců je další z navrhovaných oblastí 

ke zlepšení v rámci tohoto subkritéria. 

Subkritérium 2.4., co celní správa dělá pro plánování, uplatňování a přezkoumávání 

modernizace a inovace. 

Kritérium 3: ZAMĚSTNANCI 

Zaměstnanci, ve spolupráci s vedením a optimálním vyuţíváním zdrojů, 

se významnou měrou podílí na úspěších organizace. Lidské zdroje by měly být 

identifikovány, rozvíjeny a správně uplatňovány v souladu se strategickými cíli organizace. 

Organizace by měla vytvářet prostředí umoţňující zaměstnancům soustavně si zvyšovat 

kvalifikaci, brát na sebe větší odpovědnost a iniciativu. Prostředí, ve kterém se budou 

zaměstnanci podílet na rozvoji organizace. 

Pro potřeby hodnocení se kritérium 3 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 

Subkritérium 3.1., co celní správa dělá pro transparentní plánování, řízení a zlepšování 

lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování. 
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V souvislosti s připravovanou změnou organizační struktury řízení a přechodem 

celní správy k dvoustupňovému řízení je nezbytné analyzování především budoucích 

potřeb lidských zdrojů, a to vzhledem k potřebám a očekáváním zainteresovaných stran. 

Je nezbytné vypracování a rozvíjení koncepce řízení lidských zdrojů v souladu se strategií 

a plánováním celní správy. 

Subkritérium 3.2., co celní správa dělá pro zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí 

zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace. 

Subkritérium 3.3., co celní správa dělá pro zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřené 

komunikace a udělováním pravomocí. 

Mezi příklady, které slouţí pro pochopení tohoto subkritéria, patří propagování 

kultury otevřené komunikace (dialogu) a podpora týmové práce, podporování zaměstnanců 

k předkládání nápadů a návrhů, zapojování zaměstnanců do navrhování procesů 

a provádění aktivit pro zlepšování, pravidelné provádění průzkumů názorů zaměstnanců 

a zveřejňování jejich výsledků nebo umoţnění poskytnout zaměstnancům zpětnou vazbu 

svým nadřízeným. Všechny tyto příklady vedou k naplnění potřeb a očekávání 

zaměstnanců, tedy nezbytné spokojenosti zaměstnanců. 

Kritérium 4: PARTNERSTVÍ A ZDROJE 

Aby organizace podpořila svou strategii a efektivnost procesů, musí plánovat a řídit 

svá rozhodující partnerství, a to zejména se zákazníky/občany. Pro efektivní fungování 

organizace jsou také nezbytné disponibilní zdroje. Především finanční prostředky jsou 

ve veřejném sektoru, celní správu nevyjímaje, značně omezené. Organizace by také měla 

řídit informace a znalosti tak, aby byly vţdy včas k dispozici nejen zaměstnancům,  

ale i klíčovým partnerům a dalším zainteresovaným stranám. 

Pro potřeby hodnocení se kritérium 4 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 

Subkritérium 4.1., co celní správa dělá pro rozvíjení a uplatňování klíčových 

partnerských vztahů. 

Subkritérium 4.2., co celní správa dělá pro rozvíjení a uplatňování partnerství 

se zákazníky/občany. 

Aktivity vyvíjené v rámci tohoto subkritéria jsou předpokladem pro naplnění 

kritéria 6 – výsledky orientované na zákazníka/občana. Jedná se například o zajištění 
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informovanosti zákazníků/občanů, zajištění transparentnosti organizace, včetně jejích 

rozhodnutí a činností. Celní správa mj. provozuje internetové stránky, které tyto informace 

široké veřejnosti poskytují. 

Subkritérium 4.3., co celní správa dělá pro řízení financí. 

V rámci tohoto subkritéria bych navrhoval zavedení průběţného monitorování 

nákladů na poskytování standardních výstupů celní správy, a to včetně podílů jednotlivých 

útvarů. Na základě takto zjištěných údajů mohou být přijímána náleţitá opatření, která 

povedou k lepší efektivitě poskytovaných sluţeb. Cílem kaţdé organizace, tedy i celní 

správy, by mělo být poskytování více sluţeb v lepší kvalitě při niţších nákladech. 

Subkritérium 4.4., co celní správa dělá pro řízení informací a znalostí. 

Vytvoření interních kanálů pro předávání informací v rámci celé organizace s cílem 

zajistit zaměstnancům přístup k informacím a potřebným znalostem je jedním 

ze základních předpokladů pro plnění jejich úkolů na poţadované kvalitativní úrovni. 

Pouze na základě takto získaných informací a znalostí mohou být přijímána bezchybná 

rozhodnutí a opatření. Přestoţe celní správa má tyto informační kanály vytvořeny, je zde 

stále prostor pro jejich další zlepšování. 

Subkritérium 4.5., co celní správa dělá pro řízení technologií. 

Subkritérium 4.6., co celní správa dělá pro řízení provozních prostředků, zařízení 

a budov. 

Kritérium 5: PROCESY 

V kaţdé organizaci probíhají procesy, které vytváří přidanou hodnotu. Tyto mohou 

mít různý charakter, můţe se jednat o hlavní procesy, řídící procesy nebo podpůrné 

procesy. Model CAF se zaměřuje na klíčové procesy, jejichţ význam a efektivita jsou 

rozhodující pro naplňování poslání organizace. Kritérium hodnotí, jak organizace 

identifikuje, řídí, zlepšuje a rozvíjí své procesy. Vzhledem k neustálému pokroku 

je nezbytné procesy soustavně přezkoumávat. Aby bylo moţné tyto procesy zlepšovat, 

je nutné získat zpětnou vazbu od zainteresovaných stran. 

Pro potřeby hodnocení se kritérium 5 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 
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Subkritérium 5.1., co celní správa dělá pro soustavné identifikování, navrhování, řízení 

a zlepšování procesů. 

Subkritérium mj. hodnotí, jak organizace analyzuje a optimalizuje procesy s cílem 

odstranění nadbytečné administrativy a stanovování ukazatelů výkonnosti procesů 

orientovaných na zákazníka/občana. Dále hodnotí zlepšování procesů na základě měření 

jejich účinnosti, efektivity a výsledků.  

Celní správě se zatím zcela nepodařilo naplnit některé strategické cíle, např. 

zavádění procesního řízení. Přičemţ procesní přístup umoţňuje vedení lépe pochopit děje, 

které v celní správě probíhají, posoudit opodstatněnost určitých činností, jejich správné 

uspořádání a úroveň jejich výsledků, zda je dosahováno nejlepších výstupů pro zákazníka 

[10]. 

Základními kroky průběţného zlepšování procesů je popis jeho současného stavu, 

stanovení základních ukazatelů k měření, plynoucích především z potřeb zákazníků, 

sledování běhu procesu a identifikování příleţitostí k jeho zlepšení, které je třeba dát 

do vzájemných souvislostí a poté je jako celek implementovat. Provedené změny v procesu 

je třeba dokumentovat, čímţ se opět dostaneme na počátek celého cyklu [11]. 

Subkritérium 5.2., co celní správa dělá pro rozvíjení a poskytování služeb/produktů 

orientovaných na zákazníka/občana. 

Jednou ze silných stránek celní správy v rámci tohoto subkritéria je prosazování 

elektronické komunikace se zákazníky/občany. 

Subkritérium 5.3., co celní správa dělá pro inovování procesů zapojením 

zákazníků/občanů. 

5.1.3 Kritéria výsledků 

Kritérium 6: VÝSLEDKY ORIENTOVANÉ NA ZÁKAZNÍKA/OBČANA 

Kritérium hodnotí výsledky, které organizace dosahuje ve vztahu ke spokojenosti 

zákazníků/občanů s organizací a s jejími sluţbami/produkty. 

Vztah organizace k zákazníkům/občanům můţeme chápat dvěma způsoby. Vztah 

k „zákazníkům“, kdy jsou občané přímými odběrateli dané sluţby, a vztah k „občanům“, 
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kdy se organizace podílí na určování a prosazování prostředí hospodářského 

a společenského ţivota. 

K měření spokojenosti zákazníků/občanů organizace veřejného sektoru jsou 

zpravidla uţívány dotazníky nebo průzkumy a další doplňující nástroje. 

Pro potřeby hodnocení se kritérium 6 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 

Subkritérium 6.1., jakých výsledků celní správa dosahuje v úsilí plnit potřeby a očekávání 

zákazníků/občanů, pokud jde o výsledky měření spokojenosti zákazníků/občanů. 

Subkritérium hodnotí očekávání a spokojenost zákazníků/občanů změřenou 

některou z výše uvedených metod, tedy s určitou mírou subjektivity. 

Subkritérium 6.2., hodnoty ukazatelů měření orientovaných na zákazníka/občana. 

Subkritérium zaznamenává a hodnotí skutečný stav naměřený v organizaci, sleduje 

trendy reálných a konkrétních hodnot. 

Kritérium 7: ZAMĚSTNANCI – VÝSLEDKY 

Kritérium hodnotí, jaké výsledky organizace dosahuje z hlediska kompetencí, 

motivace a výkonnosti vlastních zaměstnanců. Vyjadřuje spokojenost všech zaměstnanců 

organizace. 

Pro potřeby hodnocení se kritérium 7 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 

Subkritérium 7.1., jakých výsledků celní správa dosahuje v úsilí plnit potřeby a očekávání 

zaměstnanců, pokud jde o výsledky měření spokojenosti zaměstnanců. 

Subkritérium 7.2., hodnoty ukazatelů výsledků celní správy týkající se zaměstnanců. 

Kritérium 8: SPOLEČNOST – VÝSLEDKY 

Kritérium hodnotí výsledky, které organizace dosahuje v uspokojování potřeb 

a v naplňování představ veřejnosti, tedy přístup organizace a její přínos ke kvalitě ţivota, 

ţivotnímu prostředí a také míru efektivnosti přínosu organizace pro společnost. Měří 

dopady na společnost nad rámec základního poslání organizace vyplývajícího ze zákona 

nebo hlavních činností. 

Pro potřeby hodnocení se kritérium 8 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 
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Subkritérium 8.1., jaké výsledky celní správa dosahuje z hlediska vlivu na společnost, 

pokud jde o výsledky měření vlivu na společnost v oblastech důležitých 

pro zainteresované strany. 

Subkritérium 8.2., hodnoty ukazatelů výkonnosti ve společenské oblasti stanovené 

celní správou. 

Kritérium 9: KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI 

Kritérium hodnotí výsledky organizace, které dosahuje ve vztahu ke své strategii 

a plánování týkající se potřeb a poţadavků zainteresovaných stran, a výsledky, 

které dosahuje v oblasti řízení a zlepšování uvnitř organizace. 

Pro potřeby hodnocení se kritérium 9 dále dělí na subkritéria, která hodnotí: 

Subkritérium 9.1., dosaţení definovaných cílů celní správy, pokud jde o externí výsledky: 

výstupy a dopady vztažené k cílům. 

Subkritérium hodnotí splnění stanovených cílů, zlepšení kvality poskytovaných 

sluţeb/produktů, efektivnost vynaloţených nákladů a další. 

Subkritérium 9.2., dosaţení definovaných cílů celní správy, pokud jde o interní výsledky. 

Subkritérium hodnotí výsledky v oblasti řízení a inovací, výsledky kontrol a auditů 

a dále finanční výsledky. 

5.1.4 Bodové hodnocení modelu CAF 

Součástí sebehodnocení organizace podle modelu CAF je bodové hodnocení, které 

odráţí míru naplňování cyklu PDCA v organizaci u předpokladových kritérií a trendy 

spolu s vyhodnocením naplnění stanovených cílů organizace u výsledkových kritérií. 

Výsledkem bodového hodnocení by mělo být zejména odhalování příleţitostí 

pro zlepšování v jednotlivých oblastech činností celní správy a s tím spojená snaha o trvalé 

zlepšování. Bodové hodnocení jednotlivých subkritérií a kritérií modelu CAF si pak klade 

za cíl poskytnout celní správě potřebné informace a nasměrovat aktivity ke zlepšování, 

měřit dosaţený pokrok, identifikovat dobrou praxi a napomáhat při hledání partnerů 

pro realizaci benchmarkingu nebo benchlearningu. Za tímto účelem doporučuji opakovat 

sebehodnocení kaţdým rokem nebo jednou za dva roky. 
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Jelikoţ toto bodové hodnocení provádí organizace sama, je třeba upozornit 

na riziko, kdy snaha o dosaţení co nejlepšího výsledku celní správy by mohla vést 

ke zkreslení sebehodnocení. Je však třeba si uvědomit, ţe smyslem modelu CAF 

je identifikovat oblasti pro zlepšování, a to v několikaleté perspektivě, a ne soutěţení mezi 

organizacemi a dosaţení co nejlepšího výsledku hned v prvním kole sebehodnocení. 

Model CAF rozlišuje dva základní druhy bodového hodnocení, klasické bodové 

hodnocení a bodové hodnocení s jemným rozlišením. 

Klasické bodové hodnocení 

Pro bodové hodnocení kritérií předpokladů a kritérií výsledků je k dispozici 

stobodová stupnice. Panely bodového hodnocení pro kritéria předpokladů a kritéria 

výsledků jsou uvedeny v příloze č. 2.  

U kritérií předpokladů se boduje kumulativním způsobem. Bodové hodnocení 

specifikuje stupeň fáze cyklu PDCA, který je u posuzované skutečnosti naplněn. 

Pro dosaţení určitého stupně bodového hodnocení je nezbytné naplnit předchozí úrovně 

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

to znamená, ţe pro úroveň Check (zkontroluj), je nutné splnit veškeré předchozí úrovně 

cyklu PDCA, tedy Plan (plánuj) a Do (realizuj). Nejvyšší úrovně lze dosáhnout 

jen v případě, kdy jsou součástí cyklu trvalého zlepšování benchlearningové aktivity. 

U kritérií výsledků jsou hodnoceny trendy dosahovaných výsledků a míra plnění 

stanovených měřitelných cílů. U kaţdé úrovně se posuzuje, jakým směrem se vyvíjí trendy 

hodnocených skutečností nebo dosaţení stanovených cílů, popřípadě obojí. Trendy 

je moţné hodnotit za období minimálně tří let. 

Bodové hodnocení s jemným rozlišením 

U kritérií předpokladů umoţňuje bodovat všechny fáze cyklu PDCA samostatně. 

Lépe tak postihuje realitu např. tam, kde organizace veřejného sektoru provádí činnosti, 

bez dostatečného plánování. Poskytuje více údajů o oblastech, ve kterých je potřeba 

se zlepšit. Výsledné bodové hodnocení posuzované skutečnosti je dosaţeno výpočtem 

průměru ze všech přidělených bodů pro jednotlivé fáze. Panel bodového hodnocení 

s jemným rozlišením pro kritéria předpokladů je uveden v příloze č. 3. 
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Panel bodového hodnocení kritérií výsledků umoţňuje posuzovat samostatně 

trendy a samostatně cíle a jejich plnění, ukazuje, zda je nutno urychlit trend nebo 

se zaměřit na dosaţení cílů. Výsledné bodové hodnocení posuzované skutečnosti 

je stanoveno součtem bodů za hodnocení trendu a dosaţení cíle, které se vydělí 2. Panel 

bodového hodnocení s jemným rozlišením pro kritéria výsledků je uveden v příloze č. 4. 

Varianty bodového hodnocení 

Model CAF umoţňuje několik variant bodování. Z hlediska způsobu přidělování 

bodů lze bodovat klasickým způsobem, nebo s jemným rozlišením. Z hlediska zvoleného 

způsobu prováděného sebehodnocení lze bodovat po příkladech nebo po subkritériích. 

Nejméně pracné a časově náročné je klasické bodové hodnocení po subkritériích. Toto 

hodnocení má ale menší vypovídací hodnotu a klade větší nároky na analytický přístup. 

Naopak velmi pracné a časově náročné je bodové hodnocení s jemným rozlišením 

po příkladech. Toto hodnocení pak umoţňuje provedení detailní analýzy úrovně naplnění 

jednotlivých fází cyklu PDCA. U organizací, které začínají se sebehodnocením podle 

modelu CAF, je moţné bodové hodnocení kombinovat, to znamená, ţe pro předpokladová 

kritéria můţeme zvolit bodové hodnocení s jemným rozlišením a pro bodování 

výsledkových kritérií, kdy např. celní správa nemá k dispozici údaje pro vyhodnocení 

trendů, zvolíme klasické bodové hodnocení. Výhodou tohoto smíšeného bodového 

hodnocení je detailní analýza předpokladů s moţností volby hodnocení výsledků podle 

trendů nebo plnění stanovených cílů. Nevýhodou je pak nejednotný přístup, který můţe 

vést ke zkreslení výsledků bodového hodnocení.  

Z výše uvedených důvodů navrhuji pro počáteční sebehodnocení celní správy volit 

smíšené bodové hodnocení. 

5.2 Doporučený postup aplikace modelu CAF 

Na základě zkušeností mnoha organizací, které model CAF jiţ realizovaly, 

je doporučován následující proces, který je vhodný také pro celní správu. Tento proces 

o deseti krocích je rozdělen do tří fází [9]. Podle zkušeností lze proces aplikace modelu 

CAF, včetně přípravy, sebehodnocení a vypracování plánu zlepšování, zrealizovat během 

tří měsíců. V případě delší doby realizace pak hrozí pokles motivace a zájmu všech 
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zainteresovaných stran, můţe také dojít ke změně stávající situace v organizaci, která můţe 

být jiná neţ na začátku procesu sebehodnocení. 

5.2.1 Zahájení práce s modelem CAF 

Krok 1 – Rozhodnutí o realizaci sebehodnocení a naplánování sebehodnocení 

Pro úspěšné uskutečnění sebehodnocení je jako jeden z nejdůleţitějších 

předpokladů rozhodující velké odhodlání a soulad záměrů vrcholového vedení celní 

správy, které jasně vyjádří svou ochotu a závazek aktivně se na tomto procesu podílet 

a následnou připravenost zahájit aktivity pro další zlepšování celní správy na základě 

výsledků sebehodnocení. Zároveň je třeba vyčlenit potřebné zdroje k provedení 

sebehodnocení. 

Je velmi důleţité, aby o výhodách a přínosech sebehodnocení byli uţ od počátku 

přesvědčeni všichni manaţeři. Za tímto účelem je třeba realizovat základní školení vedení 

organizace. Pro získání potřebné podpory ze strany zaměstnanců je nezbytné s nimi tento 

proces diskutovat. 

Po schválení sebehodnocení lze zahájit proces plánování, je třeba určit rozsah 

a přístup k sebehodnocení. 

Krok 2 – Informování o projektu sebehodnocení 

Dalším krokem je stanovení plánu komunikace zaměřené na všechny 

zainteresované strany se zvláštním důrazem na vedoucí pracovníky na střední úrovni řízení 

a na zaměstnance. O účelu sebehodnocení a souvisejících činnostech je třeba jasně 

a přiměřeně informovat, aby nedošlo k neochotě vedoucích pracovníků a zaměstnanců 

se plně v procesu angaţovat nebo se do něj zapojit. Zaměstnanci musí mít jasnou představu 

o tom, ţe cílem procesu je zlepšování celkové výkonnosti celní správy. 

5.2.2 Proces sebehodnocení 

Krok 3 – Vytvoření skupiny pro sebehodnocení 

Skupinu pro sebehodnocení (dále jen CAF tým) obvykle tvoří nejreprezentativnější 

vzorek zaměstnanců z různých útvarů organizace, různých funkcí, zkušeností a úrovní. 

CAF tým by měl být schopný poskytnout co nejpřesnější a detailní pohled na celní správu 

zevnitř. Podle dosavadních zkušeností CAF tým tvoří 5 aţ 20 členů, nejefektivnější jsou 
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týmy, které mají kolem 10 členů. V případě celní správy, je dobré vytvořit více CAF týmů, 

činnost těchto týmů pak ale musí být koordinována. 

Krok 4 – Školení členů CAF týmu 

Školení si klade za cíl seznámit členy CAF týmu s modelem CAF a s účelem 

a podstatou procesu sebehodnocení. Mělo by obsahovat také praktická cvičení, 

která členům přiblíţí zásady řízení kvality a naučí je způsobu dosahování konsensu. 

Pro realistické a komplexní sebehodnocení je také nezbytnou podmínkou definovat,  

kdo je pro celní správu zákazníkem a kdo zainteresovanou stranou. 

Krok 5 – Provedení sebehodnocení 

V průběhu hodnocení musí manaţer projektu zajistit seznam všech příslušných 

dokumentů potřebných k posouzení celní správy. Jednotliví členové CAF týmu s vyuţitím 

těchto dokumentů a informací zpracují podle jednotlivých subkritérií hodnocení 

organizace, přičemţ vychází z vlastních poznatků a zkušeností. Zformulují nejdůleţitější 

důkazy o silných stránkách a oblastech pro zlepšování. 

Po individuálním zhodnocení se tým musí v diskusi dohodnout, které oblasti 

povaţuje za silné stránky celní správy a které za příleţitosti ke zlepšování, a na bodování 

jednotlivých subkritérií. 

Krok 6 – Vypracování sebehodnotící zprávy s popisem výsledků sebehodnocení 

Sebehodnotící zpráva musí obsahovat definici silných stránek a oblastí 

pro zlepšování, které musí být podloţeny důkazy, bodové hodnocení na základě panelů 

hodnocení a náměty pro zlepšování. Musí maximálně odráţet stav v celní správě. Musí být 

projednána ve vedení celní správy, to je na gremiální poradě. Vedení musí potvrdit 

svůj závazek realizovat zlepšování. Rozhodující je také informovat zaměstnance. 

5.2.3 Plán zlepšování a stanovení priorit 

Krok 7 – Vypracování plánu zlepšování 

Aby byl splněn účel aplikace modelu CAF, měl by být po sebehodnocení celní 

správy vypracován plán zlepšování, který je zaloţen na silných stránkách celní správy, 

řeší příleţitosti ke zlepšování a reaguje na ně. Je důleţité plán zlepšování začlenit 

do strategického a plánovacího procesu.  
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Krok 8 – Informování o plánu zlepšování 

Rozhodujícím faktorem následné realizace aktivit zlepšování je komunikace. 

Informovanost zaměstnanců o výsledcích sebehodnocení, jeho závěrech a oblastech 

pro zlepšování vytváří základ pro změnu a zlepšování organizace. 

Krok 9 – Realizace plánu zlepšování 

Při realizaci zlepšování je třeba uplatnit konzistentní přístup při monitorování 

a hodnocení aktivit zlepšování na principu cyklu PDCA. 

Krok 10 – Plánování dalšího kola zlepšování 

Po vyhodnocení dopadů a zaběhnutí zavedených změn je moţné realizovat další 

kolo hodnocení podle modelu CAF. Časový odstup mezi jednotlivými koly sebehodnocení 

se odvíjí podle náročnosti realizace a zavedení změn, tedy plánu zlepšování. 

5.3 Některá východiska zavádění systémů řízení kvality 

Zavádění systémů managementu jakosti je vţdy spojeno s určitými náklady, ovšem 

ve střednědobém horizontu by měl uţitek z jejich fungování převyšovat výdaje na jejich 

zavedení a udrţování. 

Pro celní správu je za významnou moţno povaţovat skutečnost, ţe implementace 

těchto systémů se příznivě projeví ve zlepšení kultury firmy, a to především zavedením 

elementárních zásad pořádku a disciplíny, v posílení významu firemní dokumentace 

a zvýšení respektu vůči legislativním poţadavkům. 

Zajištění současných poţadavků na kvalitu produktů a sluţeb vyţaduje, 

aby organizace zavedly systémy řízení kvality, které budou iniciovány vrcholovým 

vedením, stanou se nedílnou součástí řídících aktivit vedoucích pracovníků na všech 

úrovních řízené organizace a promítnou se do ţádoucího chování a jednání všech 

pracovníků [4]. 

Za tímto účelem musí vedení celní správy vytvořit takové prostředí, ve kterém 

budou zaměstnanci podávat maximální výkony v zájmu naplňování cílů organizace. 

Realizace tohoto principu vyţaduje od vedoucích pracovníků deklarování vize, politiky 

a cílů organizace v souladu s poţadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran, 

vytváření prostředí vzájemné důvěry mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců, 
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poskytování příleţitostí zaměstnanců k vlastní aktivní práci, včetně přerozdělování 

odpovědností a pravomocí a motivaci všech zaměstnanců k týmové práci a k procesům 

zlepšování. 

Vrcholové vedení celní správy musí zajistit, aby byly pro jednotlivé útvary v rámci 

organizace stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění poţadavků 

na produkt. Cíle kvality musí být měřitelné a musí být ve shodě s politikou kvality [12]. 

Efektivnějších výsledků celní správa dosáhne tím, ţe bude své činnosti a zdroje 

řídit jako proces, proto by měla být dávána přednost jakosti procesů před jakostí produktů 

(výstupů). Za tímto účelem je třeba systematicky definovat procesy organizace, které jsou 

nutné pro dosaţení plánovaných výsledků, definovat vlastníky, jejich odpovědnost 

a pravomoci u všech těchto procesů, vymezit klíčové procesy organizace, systematicky 

měřit způsobilost a výkonnost procesů v organizaci a analyzovat výsledky těchto měření 

pro účely objektivního rozhodování a definovat jednoznačné rozhraní mezi procesy [3]. 

Neustálé zlepšování výkonnosti by mělo být základním cílem jakékoliv organizace, 

tedy i celní správy. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byl popis systémů managementu jakosti a návrh jejich 

uplatnění v prostředí celní správy. 

V první části se práce ve stručnosti věnuje vývoji managementu jakosti a dále 

jednotlivým systémům. Popisuje dnes velmi známý a rozšířený systém managementu 

kvality na bázi norem ISO řady 9000. Dále čtenáře seznámí s Modelem excelence EFQM, 

který umoţňuje organizaci prostřednictvím sebehodnocení identifikovat její silné stránky 

a příleţitosti ke zlepšování. Z tohoto modelu vychází model CAF, který poskytuje 

organizacím veřejného sektoru všeobecný hodnotící rámec pro posuzování rozsahu 

implementace principů kvality. 

V další části má práce čtenáře seznámit s celní správou, její organizační strukturou 

a především s jejími kompetencemi a klíčovými činnostmi, které vykonává. Jedná se 

o značný rozsah činností, spočívajících od správy cel a daní, správního řízení, vybírání 

a vymáhání peněţitých plnění, kompetence celní správy jako orgánu činného v trestním 

řízení, aţ po různé ochranářské, kontrolní a evidenční kompetence, které mají vazbu 

na zákazníka, občana a další zainteresované strany. 

Za účelem návrhu vhodného systému managementu kvality v prostředí celní správy 

jsem nejdříve provedl analýzu současného stavu. Celní správa má zavedeny systémy řízení 

kvality pouze v definovaných činnostech. Má zaveden certifikovaný systém managementu 

kvality podle normy EN ISO 9001:2008 v oblasti zařazování zboţí a podle normy ISO/IEC 

20000-1 pro systém managementu sluţeb informačních technologií. Uskutečňuje nezbytné 

kroky ke strategickému a procesnímu řízení. Připravuje změnu organizační struktury řízení 

na flexibilnější a efektivnější dvoustupňovou organizační a řídící strukturu. 

V další části práce pak na základě provedené analýzy a v souladu s deklarovanou 

vizí celní správy navrhuji zavedení modelu řízení kvality prostřednictvím společného 

hodnotícího rámce – modelu CAF, který by byl systematicky realizován v rámci celé 

organizace. Jedná se o model, který je vhodným nástrojem pro zahájení zvyšování kvality 

a zlepšení výkonnosti organizací veřejného sektoru, tedy i celní správy. 

Tento model umoţňuje celní správě aplikovat hodnocení podle dané struktury 

kritérií zaloţené na důkazech a prostřednictvím pravidelného sebehodnocení zjišťovat 
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pokrok v oblasti dosahovaných výsledků a zlepšování organizace. Poskytuje moţnosti 

k vyhledání dobré praxe a její prosazování v různých oblastech činností celní správy, 

včetně sdílení dobré praxe s jinými organizacemi. Slouţí jako prostředek pro motivování 

vlastních zaměstnanců a jejich zapojení do procesu zlepšování organizace. 

Aplikaci modelu CAF v rámci celní správy navrhuji i vzhledem k jeho výhodám, 

které spočívají v hodnocení od nuly, tedy bez počátečních informací o trendech. Model 

také umoţňuje koexistenci s dalšími systémy managementu kvality, které má celní správa 

zavedeny. Za nesporný přínos zejména pro organizace veřejného sektoru lze povaţovat 

skutečnost, ţe systémy managementu kvality do organizace zavádějí určitý řád a kladou 

důraz na dodrţování legislativy. 

V návrzích a doporučení byly u subkritérií modelu CAF zmíněny pouze některé 

příklady, které by měly vést ke zlepšení. Silné stránky celní správy a zjištění oblastí 

pro zlepšení by měly být identifikovány na základě samotného sebehodnocení celní správy 

podle modelu CAF. 

V diplomové práci jsem uvedl postup zavádění modelu CAF a doporučení 

vycházející ze zkušeností organizací, které model CAF pouţívají. Dále jsem uvedl některá 

východiska zavádění systémů managementu kvality. 

Závěrem lze konstatovat, ţe se podařilo naplnit cíle práce a navrhnout vhodný 

systém managementu kvality aplikovatelný v prostředí celní správy, jehoţ cílem 

je neustálé zlepšování. Celní správa se tak můţe podílet na vytváření prostředí, v němţ 

je kvalita přirozenou součástí ţivota společnosti. 
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Příloha č. 1 

Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008 
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Příloha č. 2 

Panely bodového hodnocení pro kritéria předpokladů a kritéria výsledků 

Klasické bodové hodnocení – panel pro kritéria předpokladů [9] 

Fáze (úroveň) KRITÉRIA PŘEDPOKLADŮ Počet bodů 

  

V této oblasti nejsme aktivní. Nemáme ţádné 

informace nebo máme pouze dílčí informace bez 

širšího kontextu. 

0 - 10 

PLAN (plánuj) Činnosti jsou plánovány. 11 - 30 

DO (realizuj) Plánované činnosti jsou zaváděny a realizovány. 31 - 50 

CHECK 

(zkontroluj) 

Prověřujeme/přezkoumáváme správnost činností a 

způsobu provádění (tj. zda děláme správné věci 

správným způsobem). 

51 - 70 

ACT (reaguj) 
Na základě prověření/přezkoumání v případě potřeby 

přizpůsobujeme (korigujeme) naše činnosti. 
71 - 90 

Cyklus PDCA 

Vše, co děláme, tak plánujeme, provádíme, 

přezkoumáváme, průběţně přizpůsobujeme a učíme se 

od druhých. Jsme v cyklu neustálého zlepšování. 

91 - 100 

Klasické bodové hodnocení – panel pro kritéria výsledků [9] 

KRITÉRIA VÝSLEDKŮ Počet bodů 

Výsledky se neměří a/nebo nejsou k dispozici ţádné informace. 0 - 10 

Výsledky se měří a ukazují negativní trendy a/nebo výsledky  

nesplňují stanovené cíle. 
11 - 30 

Výsledky vykazují nevýrazné trendy nebo mírný pokrok  

a/nebo jsou splněny některé stanovené cíle. 
31 - 50 

Výsledky vykazují rostoucí trendy a/nebo je splněna  

většina stanovených cílů. 
51 - 70 

Výsledky ukazují na značný pokrok a/nebo jsou splněny  

všechny stanovené cíle. 
71 - 90 

Byly dosaţeny vynikající a trvale udrţitelné výsledky. Všechny 

stanovené cíle jsou splněny. Porovnání všech klíčových výsledků se 

srovnatelnými organizacemi je pozitivní. 

91 - 100 
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Příloha č. 3 

Bodové hodnocení s jemným rozlišením – panel pro kritéria předpokladů [9] 
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Příloha č. 4 

Bodové hodnocení s jemným rozlišením – panel pro kritéria výsledků [9] 

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

TRENDY  

Ţádné 

měření 

Negativní 

trend 

Stabilní 

trend nebo 

mírný 

pokrok 

Rostoucí 

trend 

Značný 

pokrok 

Pozitivní 

srovnání 

všech 

výsledků 

s příslušnými 

organizacemi 

Počet bodů       

CÍLE 

Ţádné nebo 

pouze 

nepodloţené 

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  
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