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Abstrakt
Tato práce se zabývá metodami a nástroji pro řízení kvality vycházejícími z principů
Total Quality Managementu a jejich využitím ve veřejné správě České republiky. Hledá
odpovědi na otázky, jaké konkrétní metody a nástroje jsou v praxi veřejné správy ČR
využívány, jaký je současný stav řízení kvality, co je jeho podstatou a jaké faktory ho
ovlivňují. Vzhledem k tomu, že metody pro řízení kvality využívají procesního přístupu
k řízení, zabývá se tato práce také tímto přístupem a aplikací jeho myšlenek do veřejné
správy.

Abstract
The Thesis deals with the quality management methods based on Total Quality
Management principles and their use in Czech public administration practice. It tries to
answer questions about the quality management methods and tools which are used in
the practice of the public administration. The main questions are: What is the current
status of quality management, what is its essence and what factors it influences.
Because the quality management methods are based on the business process
management the Thesis also deals with this concept and its application to the public
administration practice.
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt):
A. vymezení výzkumného problému
Kvalita a efektivní řízení procesů je, ve veřejné správě v České republice velmi
aktuálním tématem. Dokládá to dokument Analýza využívání metod kvality ve veřejné
správě, který vydalo Ministerstvo vnitra v roce 2016. Tento dokument byl vypracován
na základě požadavku obsaženého ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014-2020. Cílem této analýzy bylo zmapovat právě využívání
metod kvality ve veřejné správě a mimo jiné, zmapovat i zkušenosti úřadů veřejné
správy s využíváním těchto metod. Na základě analýzy Ministerstvo vnitra ČR, došlo
k závěru, že ve veřejné správě chybí standardizovaný systém řízení kvality zaměřený na
zákazníka. Právě takový systém by mohl zvýšit kvalitu veřejné správy prováděním
standardizovaných postupů, které by zohledňovaly individuální potřeby úřadů (MVČR,

2016). Tohoto cíle lze dosáhnout s využitím modelů pro řízení kvality procesů, díky
kterému lze zvýšit kvalitu služeb a lépe uspokojovat potřeby zákazníků.
Právě než zaměření na vyšší kvalitu služeb, jakožto výstupu, je nutné zaměřit se na
zkvalitnění procesů, které k těmto výstupům vedou. To uvádí i Nenadál (2004), který
říká, že před jakostí produktů, tedy výstupů, je dávána přednost právě jakosti procesů.
Z toho vyplývá, že pro dosažení kvality výstupů je nejprve nutné kvalitně zvládat
procesy probíhající uvnitř organizace.
V rámci kvalitativního výzkumu, který realizovalo Ministerstvo vnitra ČR kvůli analýze
využívání metod kvality, bylo zjištěno, že veřejné organizace vyjádřily zájem o několik
konkrétních metod, které se jim zdají nejvhodnější. Je to metoda benchmarkingu, ta
bývá často používána v kombinaci s dalšími metodami kvality, dále metoda CAF
(Common Assessment Framework), metoda dle normy ISO 9001, EFQM Excellence
Model, či jiné nástroje procesního řízení a metoda Balanced scorecard (MVČR, 2016).
Tyto rozdíly v preferencích modelů jsou dány samozřejmě i tím, že respondenti mají od
zavedení těchto metod různá očekávání. A to je jedna z klíčových věcí, protože každý
z těchto modelů směřuje ke zvyšování kvality výstupů, nicméně využívá k tomu různé
cesty.
Z výše uvedeného je patrné, že každá veřejná organizace má odlišné požadavky na
řízení kvality procesů. Není tedy možné určit jeden konkrétní model, který by bylo
možné univerzálně použít napříč veřejným sektorem v České republice. Je nutné
analyzovat procesy uvnitř organizace a na základě toho vybrat model nejvhodnější pro
každou z organizací.
B. Cíle diplomové práce
Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti využití vybraných modelů pro řízení
kvality procesů, prozkoumat stav jejich využití v ČR a navrhnout postupy, které mohou
vést ke zkvalitnění procesního řízení a zvýšení kvality ve veřejné správě.

C. Výzkumné otázky
1. Co je podstatou procesního řízení ve veřejné správě a jaké je jeho role ve
zvyšování její efektivnosti a kvality?
2. Jaký je současný stav v oblasti využití procesního řízení ve veřejné správě?
3. Jaké procesy probíhají uvnitř vybrané organizace a jak je lze zkvalitnit?
4. Jaký model je vhodný pro zvolenou organizaci veřejné správy a jak tento model
implementovat?
5. Jaké závěry vyplývají z empirického výzkumu procesního řízení a řízení kvality
ve veřejné správě?
6. Jaká doporučení vyplývají ze zjištěných závěrů pro oblast veřejných politik?
D. Teoretická východiska
Ve veřejné správě se metody řídící procesy, začaly využívat před rokem 2000. Slouží ke
zvyšování kvality a výkonnosti jednotlivých veřejných služeb a procesů, kvality procesu
strategického plánování, zvyšování kvality služeb občanům apod. (Půček a kol., 2004).
Procesní přistup vychází z předpokladu, že základním objektem řízení je popsaný,
definovaný, strukturovaný, zdrojově a vstupy zabezpečený proces. Ten je uskutečňován
pro konkrétního zákazníka a má jednoznačně stanoveného vlastníka. Vychází se totiž ze
zkušenosti, že efektivnějších výsledků se dosahuje právě tím, když jsou činnosti a
zdroje řízeny jako proces. (Grasserová a kol., 2008). Proces definuje Grasserová (2008)
jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které dávají
přidanou hodnotu vstupům, samozřejmě při využití zdrojů, a přeměňují je na výstupy.
Dále dodává, že tyto výstupy mají svého zákazníka. Zákazníkem je pak kdokoliv, komu
odevzdáváme výsledky vlastních aktivit (Nenadál, 2004). Důležitost zaměření se na
zlepšování procesů popisuje Řepa (2006), který uvádí, že právě zlepšování procesů je
dnes nezbytností pro udržení firmy na trhu.
Tyto definice kvality procesů a zaměření se na zákazníka lze vztáhnout také na veřejnou
správu. Ve veřejné správě je kvalita spojena zejména se snahou organizací dělat správné
věci správně, tj. kvalitně, efektivně a včas. (MVČR, 2016). Zákazník je v případě
veřejné správy občan, přičemž je snahou uspokojovat jeho potřeby (Půček a Ochrana,
2009).

Ve veřejné správě ČR je koncepce řízení kvality vyjádřena strategickým rámcem
Národní politiky kvality ČR, který byl přijat usnesením vlády č. 458 ze dne 10. května
2000 o Národní politice podpory jakosti ČR. (MVČR, 2016). Národní politika kvality je
koordinační aktivitou, která má za cíl podporovat a propagovat udržitelnou kvalitu
života v ČR a její konkurenceschopnost. Dále má spoluvytvářet prostředí, ve kterém je
kvalita trvalou součástí všech oblastí života společnosti. Národní politika kvality pak
vychází z legislativy EU. (Národní politika kvality ČR). Kvalitně řízené procesy uvnitř
organizace mohou znamenat výrazné zkvalitnění jejích výstupů, což se v rámci veřejné
správy projeví ve zlepšení služeb občanům.
E. Výzkumný plán
V první řadě je třeba detailně analyzovat jednotlivé modely pro řízení kvality procesů,
které by mohly být použitelné pro praktickou část práce. Z tohoto důvodu bude vhodné
provést (1) rešerši odborné literatury a identifikovat jednotlivé modely, které je
možné ve veřejné správě využít.
Na základě provedené rešerše bude možné podrobněji analyzovat a zúžit seznam
zvolených modelů, v tomto kroku bude navíc možné vycházet ze sekundárních dat
MVČR, které realizovalo již zmiňovaný výzkum o vhodných modelech pro veřejnou
správu.
Ve většině modelů řízení kvality procesů je využívána (2) SWOT analýza, aby bylo
jasně definováno, jaké jsou silné a slabé stránky organizace, její příležitosti a hrozby
kterým čelí. Využití této metody pro analýzu vnitřního a vnějšího prostředí organizace
bude klíčové i pro praktickou část práce.
Pro identifikaci procesů uvnitř organizace je důležité analyzovat její okolí a subjekty
zainteresované do jejích procesů. Pro tyto potřeby je možné využít (3) analýzu aktérů
(steakholder analysis). Analýza aktérů se snaží identifikovat všechny jednotlivce,
skupiny či organizace, kterých se daná politika týká. (Veselý, Nekola a kol., 2007).
V případě této diplomové práce se bude jednat o analýzu aktérů, kteří mají vliv na
procesy či procesy organizace ovlivňují je samotné.

Pro získání primárních dat o procesech probíhajících uvnitř organizace bude realizován
kvalitativní výzkum. K tomu bude využita metoda (4) dotazování, v první fázi pomocí
dotazníkového šetření v rámci kterého, budou osloveni respondenti v celé organizaci.
Výsledkem bude identifikace základních procesů, které v organizaci probíhají.
V návaznosti na toto šetření budou realizovány osobní rozhovory s vybranými
pracovníky, kteří jsou do procesů zahrnuti. V rámci osobních rozhovorů bude možné
lépe poznat identifikované procesy, což je důležité pro následný návrh řešení.
Na základě těchto dat bude možné navrhnout vhodný model řízení kvality a plán pro
jeho implementaci.
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Úvod
V posledních

několika

desetiletích

došlo

v praxi

soukromého

sektoru

k výraznému posunu ve vnímání kvality a od pouhého pojmu došlo k vytvoření
nejednoho sofistikovaného systému jejího řízení. Nejedná se jen o kvalitu výrobků, ale i
o kvalitu poskytovaných služeb, která může být rozhodující pro postavení organizace na
trhu. V soukromém sektoru je kvalita tím, co může výrazně ovlivnit budoucnost
organizace, a i když není systematicky řízena, nemůže být ignorována. Důležitou roli
v tomto zaměření hraje zákazník, jakožto jedna z klíčových zainteresovaných stran,
jehož požadavky a snaha o jejich naplňování je základem tohoto řízení.
Vzhledem k tomu, že moderní veřejná správa často hledá inspiraci v metodách a
nástrojích uplatňovaných v soukromém sektoru, přes počáteční snahy manažerského
přístupu k řízení a zaměřování se na výkonnost, dochází na přelomu dvacátého století
k významnému obratu, který může čerpat právě z řízení kvality. Obdobně jako
v soukromém sektoru i ve veřejné správě se ukazuje, že cesta k efektivitě vede
přes poznávání potřeb zákazníka, občana, který je příjemcem služeb. Veřejná správa
tedy není nadřízeným v životech občanů, je někým, kdo se je snaží podporovat, sloužit
jim a starat se o jejich kvalitní život, stejně jako o dlouhodobě udržitelný rozvoj, který
souvisí s efektivním využíváním zdrojů.
Kvalita života občana však není jedinou složkou kvality, na kterou by se veřejná správa
měla zaměřovat. Jsou tu také služby, které veřejná správa občanům a dalším subjektům
poskytuje. Kvalitně poskytované služby přináší nejen vyšší užitek jejich příjemci, ale
mohou vést ke snižování nákladů a celkové efektivnosti v jejich doručování.
Řízení kvality ovšem nevisí ve vzduchoprázdnu a nelze ho zavést pomocí pouhého
nařízení. Podmínkou pro jeho zvládání je především strategické řízení organizace,
poznání jejích vize, cílů, zákazníků. Ve výsledku se jedná o celý systém řízení, který je
v praxi soukromých společností znám a úspěšně využíván již poměrně dlouho. Základní
předpoklady pro řízení kvality pak vycházejí z principů Total Quality Managementu,
s jejichž narůstajícím uplatňováním dochází k rozvoji nástrojů a následně celých
metodických rámců, které mají za úkol usnadnit jejich implementaci do organizací.
Samotné využívání těchto nástrojů a metod však automaticky neznamená kvalitnější
výstupy, jsou spíše návodem, jak najít cestu ke změně, kterou organizace musí projít.
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Podstatou využívání metod pro řízení kvality je tak především poznání vnitřního
fungování a procesů probíhajících v organizaci, jejichž zvládnutí je klíčové pro
efektivnější zacházení se zdroji a následně kvalitnější výstupy.
V souvislosti s tím, jak se kvalita dostává také do veřejného sektoru, dochází, zcela
logicky, k využívání principů Total Quality Managementu a jeho nástrojů také zde.
Ačkoliv jsou tu rozdíly mezi soukromým a veřejným sektorem, většina z moderních
metod a nástrojů pro řízení kvality se vyznačuje svou univerzálností, jiné
přizpůsobivostí a další jsou již speciálně vytvořeny pro využití ve veřejné správě. Tyto
metody a nástroje nacházejí v posledních, téměř dvaceti letech uplatnitelnost také ve
veřejné správě České republiky. Výrazná podpora v počátečních fázích jejich
implementace se však na první pohled nesetkává s takovým úspěchem, jaký by mohl
být očekáván a je otázkou, jaké jsou jejich současné možnosti a budoucí využitelnost.
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1. Cíle a výzkumné otázky
1.1. Cíle práce
Hlavním cílem práce je zjistit možnosti využití vybraných metod pro řízení
kvality, prozkoumat stav jejich využití ve veřejné správě České republiky a navrhnout
postupy, které mohou vést ke zkvalitnění řízení procesů a zvýšení efektivnosti veřejné
správy.
Vedlejší cíle práce jsou následující:
1) Zmapovat metody řízení kvality využitelné pro veřejnou správu České republiky.
2) Prozkoumat stav využívání metod pro řízení kvality ve veřejné správě České
republiky.
3) Navrhnout doporučení pro využití metod pro řízení kvality v organizacích veřejné
správy České republiky.

1.2. Výzkumné otázky
Z výše definovaných cílů vyplývají tyto výzkumné otázky:
1) Co je podstatou řízení kvality ve veřejné správě a jaká je jeho role ve zvyšování
efektivnosti a kvality výstupů?
2) Jaký je současný stav využití metod řízení kvality ve veřejné správě?
3) Vede implementace metod a nástrojů pro řízení kvality ve veřejné správě k vyšší
výkonnosti a kvalitě poskytovaných služeb?
4) Jaké jsou postoje zainteresovaných aktérů k řízení kvality?
5) Jaké závěry vyplývají z empirického výzkumu současného stavu řízení kvality ve
veřejné správě?
6) Jaká doporučení vyplývají ze zjištěných závěrů pro oblast veřejných politik?
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2. Metody sběru a analýzy dat
2.1. Výzkumný design
Podle Veselého a Nekoly (2007) existuje celá řada typologií uspořádání
výzkumu. Toto uspořádání nazýváme výzkumným designem (research design). Ten je
pak složen ze tří hlavních složek: (1) celkové struktury výzkumu, (2) sběru dat a (3)
jejich analýzy. Tyto tři části výzkumného designu vycházejí z logické struktury dat ve
výzkumném projektu a je třeba, aby byly ve vzájemném souladu.
Vzhledem ke stanoveným cílům této práce, je vhodným výzkumným designem
případová studie, tak jak ji definuje Yin (1996, 2003, 2013). Výzkumný design
případové studie je jedna z několika forem sociálně vědního výzkumu, další zahrnují
experimenty, výzkumy a historické analýzy jako je ekonomické nebo statistické
modelování. Případová studie by však měla být preferovanou metodou v situacích kdy,
základní výzkumné otázky začínají na „jak“ či „proč“, výzkumník má malou kontrolu
nad vznikajícími událostmi a studium je zaměřené na současné fenomény (Yin, 2013).
Výzkumný design případové studie je použitelný, mimo jiné, i v situacích jako jsou (1)
analýza politik, politické vědy a výzkum veřejné správy, (2) organizační studie a studie
řízení a v (3) akademických disciplínách jako řízení podniku, manažerské vědy a
sociální práce (Yin, 1996).
Vhodnost tohoto typu výzkumného designu pro tuto práci také podtrhuje tvrzení
Veselého a Nekoly (2007), že výzkumný design případové studie je vhodný právě pro
pochopení hlubších souvislostí a vztahů, které zůstávají jiným strategiím utajeny.

2.2. Sekundární data
2.2.1. Desk research a analýza dokumentů
Práce nejprve využívá sekundárních dat a metody analýzy dokumentů, a to jak
strategických dokumentů vlády České republiky, odborné literatury, která se věnuje
problematice kvality ve výkonnosti veřejné správy, tak i výzkumů kvality a jejích
ukazatelů.
Cílem analýzy je poznat současný stav využití metod pro řízení kvality ve veřejné
správě v České republice a také tendence v jeho budoucím vývoji. Z tohoto pohledu je
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podstatným strategickým dokumentem Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020 (Vláda ČR, 2014), který obsahuje informace o
postupech zavádění a zvyšování kvality výstupů v rámci veřejné správy a jejich
budoucím vývoji. Dalším zdrojem informací jsou analýzy ministerstva vnitra.
Konkrétně Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě (MVČR, 2016b), která
byla zpracována na základě strategického rámce a analyzuje současný stav využití
metod pro řízení kvality ve veřejné správě ČR a Analýza měření a hodnocení výkonu
veřejné správy v České republice (MVČR, 2016a).
Velmi důležitým zdrojem informací a dat je také odborná literatura a výzkumy
zabývající se výkonností a kvalitou veřejné správy, jakož i metodami k tomu
používanými. Konkrétně se práce opírá o výzkumy Ochrany et al. (2007), Špalkové,
Špačka a Nemce (2015), Ministerstva vnitra České republiky (2015) a Zikmunda a
Špačka (2010).
Kromě výzkumů je v práci využito statistik a publikací mezinárodních organizací jako
je OECD, Světová banka či Eurostat. Jedná o Publikace OECD Economic Surveys:
Czech Republic 2016. (OECD, 2016), Government at a Glance 2013 (OECD, 2013),
Quality of life indicators (Eurostat, 2017), The Global Competitiveness Report 20162017 (Schwab, 2016) a World Governance Indicators (Kaufmann a Kraay, 2017). Data
získaná z těchto zdrojů posloužila hlavně k mezinárodnímu srovnání a analýze
postavení České republiky vzhledem k ostatním zemím.

2.3. Primární data
2.3.1. Expertní rozhovory
K hledání odpovědí a naplňování cílů práce bylo realizováno hloubkové šetření,
přičemž nebylo v možnostech využít ke zkoumání externího prostředí. Z těchto důvodů
byla ke sběru primárních dat využita metoda dotazování. Dotazování je výzkumným
postupem, při kterém jsou pomocí pokládání otázek a zaznamenávání odpovědí
získávány informace o jedné či více skupinách lidí, o jejich vlastnostech, mínění,
postojích nebo předchozích zkušenostech. Dotazování je vhodnou metodou sběru dat
všude tam, kde nelze zkoumaný fenomén pozorovat přímo (Veselý a Nekola, 2007:
170).
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V případě této práce se jedná o poznávání dosud neprobádané oblasti, a tak se jeví jako
nejlepší možnost využití expertních rozhovorů. Jak uvádí Veselý a Nekola (2007) právě
experti a další klíčoví aktéři mohou posloužit k získání dat, která doposud nebyla nikým
zjišťována. Experti mohou navíc pomoci jak s definicí problému, tak i s výběrem
dalších respondentů pro dotazování. Podle Bognera, Littiga a Menze (2009) mohou být
expertní rozhovory využity ke zkrácení zdlouhavého sběru dat, zvláště, pokud jsou
odborníci jakýmsi „krystalizačním bodem“ pro praktické vnitřní poznání a jsou
dotazováni namísto širokého okolí aktérů. Autoři dále dodávají, že kromě přímých
benefitů, plynoucích z této metody sběru dat, je také evidentní, že rozhovory s experty
nabízejí výzkumníkovi efektivní způsob rychlého získání dobrých výsledků (Bogner,
Littig a Menze, 2009). Právě rychlost a kvalita získaných dat při provádění expertních
rozhovorů byla klíčovým aspektem pro realizaci výzkumu v rámci práce.
Důležitým krokem byl výběr vhodných respondentů. Ten probíhal na základě
realizovaného desk research, osobní účasti na konferenci o kvalitě ve veřejné správě
(Kvalita mění 2017) zorganizované Českou společnosti pro jakost a doporučení
vedoucího této práce.
Vzhledem k výše zmíněnému, bylo za účelem hledání odborníků oslovena ministerstvo
vnitra. Usnesením vlády ČR č. 1232 (Vláda ČR, 2006) došlo k přenesení koordinace
regulatorní reformy a reformy modernizace ústřední státní správy právě na ministerstvo
vnitra. Zde byl založen odboru reformy regulace a kvality veřejné správy. V současnosti
koordinuje řízení kvality ve veřejné správě Odbor strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy (mvcr.cz, 2018), kde po kontaktování jeho vedoucího, byla jako
odborník z odboru doporučena Ing. Švejdarová.
Další institucí, na kterou bylo vhodné se obrátit, byla zmíněná Česká společnost pro
jakost (ČSJ), která je nezávislou, neziskovou organizací spolupracující s mezinárodními
a národními partnerskými organizacemi. Posláním ČSJ je rozvoj, získávání a šíření
nových poznatků z oblasti kvality a také podpora organizací při dosahování úspěšnosti a
pro zvyšování kvality života občanů (Česká společnost pro jakost, 2018). Z této
instituce byla oslovena Ing. Plášková, CSc., která v ČSJ dlouhodobě působí, a to i ve
funkci předsedkyně.
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Na doporučení Ing. Pláškové byl dále kontaktován úřad městské části Praha 13, který
implementoval a dlouhodobě využívá metody pro řízení kvality. Oslovena byla kancelář
tajemníka tohoto úřadu a realizován byl rozhovor s vedoucím odboru tajemníka Bc.
Šmídem. To splnilo požadavek, získat názor odborníka přímo z praxe konkrétního
úřadu na úrovni samosprávy.
Následující dva odborníci byli doporučení vedoucím této práce. Prvním z nich je doc.
Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., který má osobní zkušenosti s implementací metod
kvality ve veřejné správě a této problematice se věnuje i ve svých publikacích. Druhým
odborníkem je Ing. Michal Plaček, Ph.D., M.Sc., který se zaměřuje na výkonnost a
efektivitu ve veřejné správě.
Posledním osloveným odborníkem byl prof. Ing. Václav Řepa, CSc., který se zabývá
procesním řízením. Protože řízení kvality vychází z principů procesního řízení
organizace je jeho příspěvek k tomuto tématu velmi relevantním.
Se čtyřmi z výše uvedených odborníků se podařilo sjednat osobní schůzku, s jedním
telefonický rozhovor a jeden poskytl rozhovor prostřednictvím

elektronické

komunikace. Struktury rozhovorů pro osobní, telefonickou a elektronickou formu jsou
přiloženy k této práci (viz. příloha č. 2, 3 a 4). Z osobních a telefonického rozhovoru
byly pořízeny, se souhlasem respondentů, zvukové záznamy, které byly následně
přepsány do elektronické podoby. Rozsah těchto materiálů však neumožňuje přiložit je
k práci.
2.3.2. Tematická analýza
Analýza primárních dat získaných na základě realizovaných rozhovorů probíhala za
pomoci tematické analýzy, což je podle Braunové a Clarkové (2006) metoda pro
identifikaci, analýzu a reporting vzorců (témat) v datech. Téma zde zachycuje něco
důležitého ve vztahu k výzkumným otázkám a reprezentuje určitou úroveň pravidelnosti
odpovědí v sebraném souboru dat (Braun a Clarke, 2006).
2.3.3. Analýza aktérů
Analýza aktérů odkrývá souvislosti mezi sledovanými jevy či procesy a společenskými
vztahy, které je ovlivňují. Pokud je analýza prováděna pro řešení konkrétního problému,
lze s její pomocí identifikovat a charakterizovat všechny aktéry, kteří jsou tímto řešením
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nějakým způsobem dotčeni nebo kteří na něm mají vlastní zájem. (Zahradník a Dlouhá,
2016: 8)
Pro potřeby této práce byla analýza aktérů využita při zpracovávání primárních dat, a to
k identifikování klíčových aktérů a jejich postojů ve zkoumané problematice. Dle
Burgha a Varvasovského (2000) je ve veřejně politickém výzkumu analýza aktérů
považována za způsob, jak generovat informace o konkrétních činitelích tak, aby bylo
chápáno jejich chování, zájmy, agendy a vliv na rozhodovací procesy.
Analýza aktérů je vhodná především pro závěrečnou část práce, kdy bylo potřeba
dokreslit vztahy mezi jednotlivými aktéry, které mohou mít vliv na současný stav
využití metod řízení kvality ve veřejné správě.
Tabulka 1: Přehled cílů, výzkumných otázek a metod
Výzkumné cíle

Výzkumné otázky

Hlavní cíl

Hlavní otázka

Analyzovat možnosti využití modelů
pro řízení kvality procesů ve veřejné
správě.
Vedlejší cíle
Zmapovat metody řízení kvality
využitelné pro veřejnou správu.

Prozkoumat stav využití metod pro
řízení kvality ve veřejné správě ČR.

Navrhnout doporučení pro využití
metod řízení kvality v organizacích
veřejné správy.

Co je podstatou řízení kvality ve
veřejné správě a jaká je jeho role ve
zvyšování efektivnosti a kvality
výstupů?

Metody

analýza dokumentů a
odborné literatury /
expertní rozhovory

Vedlejší otázky
Jaký je současný stav využití metod
řízení kvality ve veřejné správě?

analýza dokumentů /
expertní rozhovory /
tematická analýza

Vede implementace metod a nástrojů
pro řízení kvality ve veřejné správě
k vyšší výkonnosti a kvalitě
poskytovaných služeb?

analýza dokumentů /
expertní rozhovory /
tematická analýza

Jaké jsou postoje zainteresovaných
aktérů k řízení kvality?

analýza dokumentů /
expertní rozhovory /
analýza aktérů

Jaké závěry vyplývají z empirického
výzkumu současného stavu řízení
kvality ve veřejné správě?

analýza dokumentů /
expertní rozhovory /
tematická analýza

Jaká doporučení vyplývají ze
zjištěných závěrů pro oblast veřejných
politik?

Zdroj: vlastní zpracování
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3. Teoretická východiska
3.1. Veřejná správa, její funkce a struktura
Pod označením veřejná správa rozumí Hendrych (2012) určitý druh činnosti
(správu) nebo instituci (organizace), která veřejnou správu vykonává. Pomahač a
Vidláková (2002) se pak zmiňují o dvou funcích státu, materiální a formální. Materiální
jsou takové funkce sátu, které je možné charakterizovat jako úkony státu plněné ve
veřejném zájmu, jež je možné měřit jako výkony financované veřejnými rozpočty.
Formální funkcí je pak myšlena dělba práce mezi tvorbou zákonů, výkonnou mocí a
soudnictvím v procesu poskytování veřejných služeb (Pomahač, Vidláková, 2002).
Tabulka 2: Struktura veřejné správy v ČR
ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVA

STÁTNÍ SPRÁVA
Úroveň
Ústřední

Krajská

Okresní

Obecní

Hl. m. Praha

Úřady

Působnost

Samospráva

Vláda ČR

Všeobecná

Ne

ministerstva a jiné ústřední orgány
(např. ČSÚ, NKÚ, ÚOHS)

Speciální

Ne

Odvětvové správní úřady (např.
finanční ředitelství)

Speciální

Ne

Detašovaná pracoviště ústředních
správních úřadů (např. ČSÚ)

Speciální

Ne

krajské úřady – VÚSC

Všeobecná

Ano

jiné správní úřady (např. úřady
práce, finanční úřady)

Speciální

Ne

Obce s rozšířenou působností
(ORP)

Všeobecná

Ano

obecní úřady, městské úřady,
magistrátní úřady

Všeobecná

Ano

úkoly ve státní správě

prolínají se všemi územními úrovněmi

Úřady se zvláštními územními obvody či pouze
v určitých oblastech státu (např. báňské úřady,
správy národních parků)
Zdroj: Provazníková, 2007
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Speciální

Ne

Veřejnou správu lze dále rozdělit dle vykonavatele na státní správu a územní
samosprávu. Státní správa se skládá z ústřední státní správy, ta je tvořena ministerstvy
a ústředními správními úřady, a územní státní správy, kam spadají speciální správní
úřady s krajskou a okresní působností (Hendrych, 2003). Existence územních
samosprávních celků je zakotvena v Ústavě České republiky, podle které jsou těmito
celky obce a následně, vyššími územními samosprávními celky, kraje (Česká republika,
1993). Přehledná struktura české veřejné správy (Provazníková, 2007) je uvedena
v tabulce č. 2.

3.2. Teoretické koncepty řízení veřejné správy
Hendrych (2012) uvádí, že v posledních letech se prosazuje snaha zaměňovat pojem
správa, pojmem management. Ačkoliv toto chápání směřuje spíše na vnitřní organizační
strukturu veřejné správy, aplikace zásad managementu může pomoci k výkonnosti a
efektivnosti a vzhledem k potřebě modernizace veřejné správy je, podle Hendrycha
(2012), zcela opodstatněné.
Osborne a Gaebler (1992) uvádí, že počátkem 70. let 20. století začínají vznikat ideje
tzv. „znovuobjevené vlády“ (reinventing government), jejíchž 10 principů je
následujících:
(1) katalytická vláda, (2) vláda pro komunitu, (3) vláda využívající konkurence při
poskytování služeb, (4) vláda řízená misí, (5) vláda orientovaná na výsledky, (6) vláda
orientovaná na zákazníka, (7) vláda jako podnikatel, (8) proaktivní vláda, (9)
decentralizovaná vláda, (10) vláda orientovaná na trh.
Pod vlivem těchto idejí pak Osborne a Gaebler (1993) hovoří o „podnikatelské vládě“,
která posiluje pozici občana, což vede posunu od byrokracie směrem ke komunitě, měří
výkonnost, protože se orientuje na výstupy, neřídí se nařízeními a regulemi, ale misí,
nezaměřuje se na klienta, ale na zákazníka, předchází problémům, decentralizuje,
preferuje zásady trhu před byrokracií a zaměřuje se na poskytování veřejných služeb,
které ovlivňují všechny sektory (veřejný, soukromý i občanský).
Na konci 20. století vstupují do praxe veřejné správy teoretické koncepty řízení,
nacházející inspiraci v řízení soukromého sektoru. Je to především New Public
Management, který je podle Osborna a Gaeblera (1992) nový paradigmatem v přístupu
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k řízení veřejné správy či procesního přístupu k řízení („bussiness proces
reengineering“), který na konci 80. let 20. století nabírá na popularitě v soukromých
organizacích. (Hammer, Champy, 1993). Dalšími koncepty jsou pak New Public
Service a New Public Government (Osborne, 2006), které reagují na následnou kritiku
až příliš „manažersky“ zaměřeného New Public Managementu a tvoří tak alternativy,
podle kterých k řízení ve veřejné správě nelze přistupovat naprosto totožně, jako
k řízení podniku. Ostatně, jak uvádí Osborne a Gaebler (1992), veřejná správa nemůže
být řízena jako podnik, protože i přes vzájemné shody existují mezi oběma sektory
rozdíly, které to nedovolují.
3.2.1. New Public Management
New Public Management (NPM), je možné charakterizovat jako řízení veřejné správy
zaměřené na výkonnost, a to v podmínkách probíhající decentralizace veřejného
sektoru. (Ochrana a Půček, 2009). Již od osmdesátých let dvacátého století došlo
v mnoha ekonomikách OECD k uplatňování zásad vycházejících z konceptu NPM, což
vedlo ke změnám v řízení veřejného sektoru a posunu k jeho větší odpovědnosti (Hood,
1995). NPM je spojen se čtyřmi významnými trendy veřejné správy konce 80. let 20.
století. (1) Snahou zpomalit či zvrátit rozrůstání se veřejné správy, (2) přesunem
k privatizaci a decentralizaci, (3) rozvojem informačních technologií v rámci
poskytování veřejných služeb a (4) zaměřovat se více na mezinárodní agendu, než tomu
bylo u tradičního pojetí veřejné správy (Hood, 1991).
Hood (1991) uvádí sedm zásadních přístupů NPM, kterými jsou:
1) pevné a profesionální řízení veřejného sektoru,
2) jasné standardy a měření výkonu,
3) důraz na kvalitu výstupů,
4) decentralizace,
5) větší konkurenceschopnost veřejného sektoru,
6) rozšíření metod řízení z praxe soukromého sektoru,
7) zlepšení disciplíny a šetrnost ve využívání veřejných zdrojů.
Mezi hlavní tvůrce myšlenek konceptu patří Hood (1991, 1995), Aucoin (1990), Pollitt
(1990) a Walsh (1995). Základní myšlenky uplatňování NPM ve veřejné správě, ve
svých publikacích formuluje také Světová banka (1996).
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Koncept NPM je výrazným posunem k odpovědnosti veřejné správy, k lepšímu řízení
jejího výkonu a orientaci na potřeby občana. Ačkoliv, jak uvádí Bouckaert (2009), byla
snaha o uplatnění přístupů vycházejících z tohoto konceptu také v České republice,
došlo pouze k malému množství reforem v oblasti řízení veřejné správy. Tyto změny
provedené po roce 2000 nenaplňovaly plány komplexní reformy veřejné správy z roku
1999. Bouckaert (2009) pak dodává, že poslední snahou bylo prosazení reforem vládou,
zvolenou roku 2006, ta však neměla dostatečnou podporu k tomuto kroku.
3.2.2. New Public Governance
Prostor pro vznik nového přístupu k veřejné správě dává výrazná kritika klasické
veřejné správy, a právě New Public Managementu, což podle Osborna (2006), vede k
hledání alternativy, která by byla komplexnější a ucelenější vzhledem k teorii a praxi
veřejné správy a jejího řízení. Takovýmto přístupem může být právě New Public
Governance (NPG), jež není součástí klasického přístupu k veřejné správě nebo NPM,
ale je sám o sobě alternativním diskursem (Osborne, 2006).
Podle Osborna (2010) došlo v implementaci politik a poskytování veřejných služeb
k vývoji a od klasického pojetí veřejné správy, přes New Public Management se dostává
k současnému konceptu NPG (Osborne et al. 2010). NPG vychází z teoretických
perspektiv „vládnutí“ (governance), jako je socio-political governance, public policy
governance, administrative governance, contract governance a network governance,
které jsou v současnosti důležitými východisky k pochopení implementace veřejných
politik a poskytování veřejných služeb (Osborne et al., 2010). Přístup je pevně
zakořeněn k sociologii organizace a teorii sítí a uznává zvyšující se fragmentaci a
nejisté prostředí veřejné správy ve 21. století (Haveri, 2006). NPG nemá nahrazovat
předešlé přístupy, ale, podle Osborna (2010), měl by být tím, který se dostane do
popředí, protože vede k rozvoji a udržitelnosti veřejných politik, poskytovaných služeb
a podněcuje spolupráci mezi organizacemi.
Mezi autory rozpracovávající koncept NPG patří především Osborne (2006, 2010),
podle kterého mezi další významné průkopníky myšlenek, na kterých koncept staví, řadí
Klijna a Koppenjana (2000, 2004), jež se zabývají prostředím a vládnutím v politickém
procesu a Hudsona (2004) společně s Hauxhamem a Vangenem (2005), kteří se
zabývají vládnutím ve vztazích mezi organizacemi.
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3.2.3. New Public Service
Koncept New Public Service (NPS) je stejně jako NPG reakcí jednak na příliš
manažersky zaměřený NPM, a také na veřejnou správu v jejím klasickém pojetí. Podle
Denhardta a Denhardtové (2000) je NPS souborem různorodých prvků, praktik a teorií,
jehož základy stojí především na teoriích demokratického občanství (Theories of
Democratic Citizenship), modelech komunity a občanské společnosti (Community and
Civil Society Models) a teoriích organizačního humanismu (Organizational Humanism).
Denhardt a Denhardtová (2000) pak identifikují 7 principů NPS, kterých by se měly
vlády držet:
(1) Sloužit a ne řídit, což znamená, že zvyšující se důležitost role státních úředníků by
měla spíše směřovat k pomoci občanům formovat a plnit jejich společné zájmy, než
pokoušet se kontrolovat nebo řídit společnost novým směrem. (2) Veřejný zájem je cíl
nikoliv vedlejší produkt. Tedy státní úředníci musí přispívat k budování kolektivní
sdílené představy veřejného zájmu, kde není cílem najít rychlé řešení řízené individuální
volbou, ale spíše by mělo docházet k vytváření sdílených zájmů a společné
odpovědnosti. (3) Myslet strategicky, konat demokraticky. To znamená, že politik a
programů shodujících se s veřejnými potřebami může být dosahováno efektivněji a
odpovědněji skrze kolektivní snahy a spolupráci. (4) Sloužit občanům, ne
zákazníkům, protože veřejné zájmy jsou spíše výsledkem dialogu o sdílených
hodnotách než agregací individuálních zájmů. Státní úředníci neodpovídají pouze na
poptávku zákazníka, ale zaměřují se na budování vztahu založeném na důvěře a
spolupráci s, a mezi občany. (5) Odpovědnost není jednoduchá, takže státní úředníci
by měli být pozornější než trh. Měli by se zabývat vládními a ústavními zákony,
společenskými hodnotami, politickými normami, profesními standardy a zájmem
občanů. (6) Hodnota člověka nikoliv produktivita. Veřejné organizace a sítě do
kterých jsou zapojeny, budou pravděpodobně úspěšnější, jestliže budou spolupracovat a
sdílet vedení založené na respektu k lidem. (7) Hodnota občanství a veřejné služby
nad podnikání. Veřejný zájem je rozvinutější na straně státních úředníků a občanů,
kteří se zavázali k tomu, že chtějí spíše smysluplně přispívat společnosti, než
„manažerům“ jednajícím jako by veřejné prostředky byly jejich vlastní.
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3.2.4. Koncept „dobré veřejné správy“
Na konci devadesátých let se začínají formovat myšlenky nového konceptu tzv. „dobré
veřejné správy“ („Good Governance“). Hlavní myšlenky konceptu vycházejí
především z publikací OSN, například Human Development Report (1997) a jak uvádí
Ochrana a Půček (2009) tyto myšlenky jsou dále rozvíjeny po roce 2000. Koncept je
klíčový i v rámci Evropské Unie, která v Doporučení CM/Rec(2007)7 (Evropská Rada,
2007) uvádí členským státům zásady, na které by se měla „dobrá veřejná správa“
zaměřit.
Základní myšlenkou „dobré veřejné správy“ je zajistit kvalitní legislativu, která má být
jasná, důsledná, srozumitelná a přístupná. Služby veřejné správy pak mají uspokojovat
základní potřeby společnosti a respektovat zájmy těch, kterých se služba nebo činnost
přímo týká. Současně by měla respektovat i zájmy ostatních, na které má veřejná služba
či činnost vliv. Koncept „dobré veřejné správy“ se tak netýká jen legislativy, ale závisí
na kvalitě organizace a jejím řízení, které musí splňovat požadavky efektivnosti,
hospodárnosti a účinnosti. (Půček a Ochrana, 2009).
Graham, Amos a Plumptre (2003) uvádí pět principů „dobré veřejné správy“, které
vychází z publikace Human Development Report (OSN, 1997). Ty jsou následující:
1) zákonnost a možnost vyjadřování,
2) řízení,
3) výkon,
4) odpovědnost,
5) spravedlnost.
Jednotlivé principy jsou navíc upřesněny jasnou definicí toho, co je jimi myšleno.
(1) Zákonnost a možnost vyjadřování je dána participací, což znamená, že všichni
muži a ženy by měli mít rozhodovací právo buď přímé, anebo zprostředkované skrze
legitimní instituce reprezentující jejich zájmy. Takováto participace je vystavěna na
základních ústavních právech a svobodách. Důležitá je také orientace na všeobecnou
shodu názorů, protože dobré vládnutí zprostředkovává odlišné zájmy k dosažení
širokého konsenzu o tom, co je v nejlepším zájmu skupiny a, kde je to možné, politiky a
dalších postupů. Myšlenka principu (2) řízení tkví ve strategické vizi. Veřejní
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představitelé a veřejnost by měli mít širokou a dlouhodobou perspektivu k dobré
veřejné správě a lidskému rozvoji, a to podle toho v jakém smyslu a co je pro tento
rozvoj potřeba. Musí zde také existovat porozumění historickým, kulturním a sociálním
složitostem na nichž je tato perspektiva založena. Základní myšlenkou (3) výkonu
veřejné správy je reaktivita, což znamená, že instituce a procesy by měly sloužit všem
zainteresovaným subjektům a efektivita a výkonnost, díky které by výstupy institucí a
jejich procesů měly uspokojovat potřeby s nejlepším možným využitím zdrojů. Princip
(4) odpovědnosti je, za prvé, založen na tom, že tvůrci rozhodnutí ve vládě, soukromém
a občanském sektoru jsou odpovědni veřejnosti a stejně tak zainteresovaným institucím,
přičemž tato odpovědnost se liší v závislosti na organizacích a na tom, zdali je
rozhodnutí vnitropolitické či zahraniční. A za druhé na transparentnosti, která je
postavena na volném toku informací, kde procesy instituce a informace jsou přímo
dostupné těm, kterých se týkají a je jim poskytován dostatek informací k porozumění.
(5) Spravedlností se konkrétně rozumí rovnost v tom smyslu, že všichni muži a ženy
mají příležitosti vylepšit nebo udržovat svůj „well-being“ a rovnost před zákonem tedy,
že zákonné rámce by měly být spravedlivé a nestranně posuzovat zejména lidská práva.
3.2.5. Procesní řízení
Z pohledu procesního řízení je organizace systémem vzájemně provázaných procesů,
přičemž cílem tohoto řízení je rozvíjet a optimalizovat chod organizace takovým
způsobem, aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka
(Grasseová a kol., 2008).
Pro pochopení procesního přístupu k řízení je v první řadě důležité vysvětlit, že autoři
v tomto ohledu rozlišují dva přístupy k řízení, kterým je (1) funkční přístup a (2)
procesní přístup (Hammer, Champy, 1993). Toto rozlišení přejímá také Řepa (2012) a
Grasseová (2008). Funkční řízení organizace bylo definováno již A. Smithem v roce
1776 a jeho podstatou je dělení úkonů na co nejjednodušší jednotky, přičemž každou
z nich vykonává specializovaný pracovník. Vylepšování tohoto přístupu v průběhu 20.
století sice vedlo k růstu produktivity a efektivity, nicméně toto pojetí řízení má
nedostatky, které již nedovolují další růst. Problémem je samotné rozdělení do
funkčních celků, kde například pracovníci jsou více loajální celku, jehož jsou součástí,
dochází k informačnímu šumu mezi celky a přechod výroby mezi nimi je rizikový,
protože může snadno dojít k časovým zpožděním.
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Procesní přístup k řízení se objevuje v 80. letech 20. století a je charakteristický jeho
schopností reagovat a naplňovat různé požadavky zákazníků. Tento přístup umožňuje
přechod od velkého množství jednoho produktu k velkému množství rozmanitých
produktů, přičemž dochází ke zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti procesů
v organizaci (Graseová a kol., 2008). „Základním objektem řízení je zde popsaný,
definovaný, strukturovaný, zdrojově a vstupy zabezpečený proces. Ten je uskutečňován
pro konkrétního zákazníka a má jasně stanoveného vlastníka. Úkolem každého procesu
pak je poskytnout zákazníkovi potřebný výrobek či službu“ (Grasseová a kol., 2008: 5).
Norma ISO 9001:2015 chápe proces jako činnost nebo jejich soubor, při kterých je
využíváno zdrojů k přeměně vstupů na výstupy (Stibůrková et al., 2016).
Řepa (2012) ještě rozlišuje proces podnikový, kterým rozumí „objektivně přirozené
posloupnosti činností, konaných s úmyslem dosažení daného cíle v objektivně daných
podmínkách“ (Řepa, 2012: 15). Tento pojem je důležitý, protože k podnikovému
procesu neodmyslitelně patří (1) cíl, (2) úmysl, (3) objektivní přirozenost postupu a (4)
objektivně dané podmínky, což ho odlišuje od „jiných“ procesů (Řepa, 2012). Ačkoliv
k řízení procesů v organizacích docházelo určitým způsobem vždy, procesní řízení je
takový způsob řízení, kde podnikové procesy hrají klíčovou roli (Řepa, 2012).
Řepa (2014) se kromě podnikových procesů zabývá také procesy ve veřejné správě.
Principy procesního řízení jsou stejné, nejprve musí organizace veřejné správy začít u
identifikace své primární funkce (schéma č. 2), z níž pak poznává klíčové a podpůrné
procesy. Primární funkci organizace slouží k dosahování cílů ležících v prostředí
existence organizace. V soukromém sektoru je tímto cílem primární funkce zákazní,
avšak ve veřejné správě je tato problematika širšího charakteru. Ačkoliv se, podle Řepy
(2014) nabízí odpověď, že zákazníkem je občan, ve skutečnosti tomu tak není, protože
veřejná správa je v interakci s mnohem širším okolím, spíše klientů, kterými mohou být
i další aktéři.
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Schéma 2: Procesní struktura a infrastruktury organizace

Zdroj: Řepa (2012)

Drahotovský a Řezníček (2003) přináší deset principů, které je třeba dodržet k tomu,
aby bylo procesní řízení organizace uplatněno správně. Principy jsou následující:
1) Integrace a komprese prací (slouží k vyloučení zbytečných, doplnění chybějících
a inovaci neefektivních činností),
2) delinearizace prací (vykonávání práce v přirozeném sledu),
3) nejvýhodnější místo pro práci (práce je vykonávána tam, kde je to nejvhodnější),
4) uplatnění týmové práce (procesy jsou zajišťovány autonomními týmy),
5) procesní zaměření motivace (motivace je svázaná s výsledkem, a ne pouze
s činností),
6) odpovědnost za proces (za proces je odpovědný jeho vlastník),
7) variantní pojetí procesu (každý proces má několik variant provedení),
8) 3S (samořízení, samokontrola, samoorganizace týmů),
9) pružná autonomie procesních týmů (sktruktura týmů je taková, aby bylo možné
tým pružně přizpůsobovat novým požadavkům) a
10) znalostní a informační bezbariérovost (odstranění všech informačních a
znalostních bariér).
Přínosy procesního řízení se mohou projevit prakticky ve všech oblastech organizace a
jejich celkové shrnutí vytváří předpoklady pro zvýšení celkové výkonnosti organizace
za současného snížení potřeb zdrojů. Klíčovými oblastmi je (1) řízení společnosti, (2)
personální zdroje, (3) finanční plánování, (4) logistika, (5) IT a (6) provoz odborných
útvarů organizace (Grasseová a kol., 2008).
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3.3. Total Qualilty Management
Total Quality Management (TQM) je jednotné řízení všech funkcí a procesů
v organizaci, takovým způsobem, aby bylo dosahováno kontinuálního zlepšování
kvality zboží a služeb. Cílem je spokojenost zákazníka (Ross, 1999). Podle zastánců
přístupu TQM, jsou jeho principy implementovatelné do kterékoliv organizace, ať se
jedná o výrobu, poskytování služeb, neziskové nebo státní organizace. TQM Vede ke
zlepšování výrobků a služeb, snižování nákladů, spokojenějším zákazníkům a
zaměstnancům, a nakonec také zlepšuje finanční výkonnost organizace. (Walton, 1986).
Mezi nejvýznamnější představitele a tvůrce myšlenek principu Total Quality
Managementu patří Deming (1986), Juran (1988, 1992, 1993), Ishikawa a Crosby
(1979, 1984).
Kořeny TQM sahají do roku 1949, kdy byla v Japonsku zformována skupina odborníků
za účelem zvýšení japonské produktivity práce a dosažení vyšší životní úrovně po druhé
světové válce. Skupina přitom vycházela z poznatků a statistických metod právě
Deminga a Jurana (Walton, 1986). Veber (2006) uvádí, že ačkoliv základy TQM byly
položeny ve Spojených státech amerických, koncept vstoupil do podvědomí především
v šedesátých letech dvacátého století, kdy začal být využíván pro celopodnikové řízení
právě v japonských firmách. Teprve v polovině osmdesátých let dvacátého století se
větší počet amerických korporací, včetně některých vládních agentur, začalo o
myšlenky TQM také opírat (Swiss, 1992).
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Základy TQM jsou položeny na obecných principech, které vycházejí ze zkušeností
systémů řízení kvality (Veber, 2006):
1) zaměření na zákazníka,
2) vedení1,
3) zapojení pracovníků,
4) procesní přístup,
5) systémový přístup,
6) rozhodování na základě faktů,
7) trvalé zlepšování,
8) vzájemně výhodná partnerství.
Použitelnost zásad TQM v praxi veřejné správy vysvětluje Löfflerová (2001), která
poukazuje na fakt, že TQM je náročným systémem kvality a jeho implementace není
jednoduchá ani v soukromém sektoru. Z tohoto důvodu je třeba, aby byl odpovídajícím
způsobem modifikován pro podmínky veřejné správy. Zkušenost z implementace TQM
do různých veřejných organizací však ukazuje, že jeho principy lze uplatňovat, a to
především v organizacích operujících v tržních podmínkách, což dělají například státní
podniky. Navíc TQM může fungovat dobře i ve veřejných organizacích, které poskytují
služby s určitým stupněm tržního nátlaku, jako jsou například místní samosprávy.

1

leadership
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4. Kvalita ve veřejné správě
4.1. Definice kvality
Jak je patrné z principů TQM, pojem kvality přichází do oblasti veřejné správy
ze soukromého sektoru. První systémy kvality QMSs2 byly čistě technického rázu a
zaměřeny na finální produkt. Postupně docházelo k vývoji těchto systémů, a to až ke
konceptu TQM (Evropská komise, 2015). V rámci principů TQM je kvalita definována
jako dosahování maximální spokojenosti zákazníka. (Löfflerová, 2001). Z hlediska
zásad Total Quality Managementu je zákazník důležitou součástí kvalitní produkce
organizace (Veber, 2006). Spokojenost zákazníka s kvalitou dává do souvislosti také
Horovitz (1987) který uvádí, že kvalita je úroveň dokonalosti, kterou si podnik zvolil,
aby oslovil své vybrané zákazníky a současně je to způsob, jakým se s touto úrovní
ztotožňujeme.
Definice kvality v soukromém sektoru se v průběhu času vyvíjela, což ukazuje na fakt,
že není zcela jednoznačná. Pro ukázku je v tabulce č. 2 naznačen vývoj definice podle
TQM tak, jak ho přináší Löfflerová (2001).
Tabulka 3: Definice kvality podle TQM
Časové období
1945 - 1949
1949 – 1951
1951 – konec 60. let
konec 60. let – 80. léta
80. léta – současnost

Definice kvality
Soulad s technicky specifikovanými normami a standardy.
Soulad s technicky specifikovanými normami a standardy.
Využitelnost (produktu).
Soulad s požadavky uživatele.
Dosahování maximální spokojenosti zákazníka.

Zdroj: Löfflerová (2001), upraveno autorem

Soubor norem ISO 9000 chápe kvalitu jako stupeň splnění požadavků souborem
inherentních charakteristik. Požadavky jsou potom vymezeny jako potřeba nebo
očekávání,

které

jsou

stanoveny,

předpokládány

nebo

závazné.

Inherentní

charakteristiky jsou chápány jako existující rozlišovací vlastnosti (Veber, 2006).
Definovat kvalitu a to, jak je chápána ve veřejném sektoru je o něco složitější, než je
tomu v soukromém sektoru. Podle Vitnara a Caddyové (2002) je kvalita komplexním
pojmem a její stanovení u produktů nebo služeb je velmi obtížné, přičemž ještě
2
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mnohem obtížnější je to u kvality organizací samotných (Vintar a Caddyová, 2002). To,
že kvalitu nelze spojovat jen s výstupy organizace uvádí Pečar, Rajkovič a Bratko
(2002), podle kterých v soukromém sektoru platí, že kvalita výrobku je spojena také
s kvalitou organizace, jež ho produkuje. Nelze si totiž představit organizaci s produktem
vysoké kvality a nízkou produktivitou jí samotné. Kvalita je tedy spojena nejen
s výsledným výstupem, ale i s tím, jak kvalitní jsou procesy uvnitř organizace. (Pečar,
Rajkovič a Bratko, 2002). Autoři ovšem také uvádí, že definovat kvalitu není
jednoduché a přináší hned několik obecných definic, nicméně také definici
matematickou. Podle té lze kvalitu vyjádřit jako úroveň vypočítanou součtem
znásobených dopadů stanovené hodnoty všech klíčových proměnných. Jinými slovy,
kvalita je pak vyjádřena jako úroveň toho, jak výrobky nebo služby uspokojují potřeby
a očekávání zákazníka.
Kvalita má tedy různé definice a bez ohledu na časové období nebo kontext, ve kterém
je tento pojem zkoumán, je mnohonásobná, často složitá a bývá popisována širokou
škálou jevů (Reeves a Bednar, 1994). Reeves a Bednar (1994) jí pak definují jako
hodnotu plnění specifikací, naplnění požadavků, vyhýbání se ztrátám, setkávání se
s očekáváním zákazníků či dokonce s jeho přesahováním.
Z českých autorů se nejednoznačností definice kvality obecně, vyjadřuje Špaček (2015),
který tvrdí, že kvalitu lze jen těžko univerzálně definovat, protože shrnuje celou řadu
vlastností. Právě ona univerzální či obecná definice kvality je velmi obtížná a do jisté
míry záleží, jak na kvalitu nahlížíme. O takovou univerzální definici se pokouší
například Vrabková (2012), podle které může být kvalita obecně chápána jako vlastnost
nebo jejich souhrn, které dávají produktu schopnost splnit zákazníkovi požadavky.
V souladu s principy „dobré veřejné správy“ pak definují kvalitu Půček a Ochrana
(2009), tedy, že je to: „Míra naplňování oprávněných požadavků zákazníků na
požadovanou veřejnou službu nebo občanů na kvalitu života v dané obci, regionu či
kraji.“ (Půček a Ochrana, 2009: 97). Tato definice zavádí do pojmu kvality další
důležité aspekty, jako je zákazník, občan a jeho kvalita života. Jak již bylo zmíněno,
právě zákazník je klíčovou součástí kvality, již podle přístupů TQM, a tak je patrné, že
ani v definici kvality pro veřejnou správu nemůžeme tento prvek vypustit. Podle
Nenadála (2004) můžeme zákazníka charakterizovat jako někoho, komu odevzdáváme
výsledky vlastních aktivit. Veber (2006) pak ukazuje důležitost zákazníka tak, že o
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kvalitě výrobku vlastně nerozhoduje jeho producent či poskytovatel v případě služby,
nýbrž uživatel a je to právě zákazník, který je tímto konečným hodnotitelem kvality
výrobků a služeb. Podle Půčka a Ochrany (2009) je v případě veřejné správy
zákazníkem myšlen občan, přičemž je snahou uspokojovat právě jeho potřeby.

4.2. Kvalita ve veřejné správě České republiky
Spojení kvality a veřejné správy se dostává se do popředí s koncepty NPM a „dobré
veřejné správy. Na přelomu 21. století tak došlo k významným změnám ve fungování
veřejné správy směrem k občanům. Došlo k posunu od pravidel k odpovědnosti, od
hierarchie k partnerství a od auditu k evaluaci (Vintar a Caddyová, 2002).
Nejen tyto trendy vedou k vzrůstající pozornosti na zajištění vyšší kvality ve veřejné
správě, jsou tu i další příčiny a mezi základní z nich patří, hlavně (1) ekonomická
konkurenceschopnost a (2) očekávání občanů společně s očekáváním soukromého
sektoru. Pro ekonomickou konkurenceschopnost je důležité, aby byly předvídatelné
výsledky legislativních procesů, existovala institucionální stabilita a stabilita
administrativních nákladů veřejné správy. Na tyto faktory jsou citlivé například přímé
zahraniční investice, které mají možnost zvyšovat ekonomický potenciál země (Vintar a
Caddyová, 2002). Podle Evropské komise je pro ekonomickou konkurenceschopnost a
pro sociální blahobyt důležitá právě kvalita veřejné správy (Evropská komise, 2015).
Dosahování vyšší kvality standardů ve veřejném sektoru má pozitivní dopad na mínění
o obchodní lokalitě země a investičních rozhodnutích. Očekávání občanů a soukromého
sektoru by měli vést veřejnou správu ke snaze zvyšovat standardy svých vlastních
služeb, a to hlavně proto, že kvalita služeb poskytovaných soukromým sektorem je
vysoká (Vintar a Caddyová, 2002).
Na území České republiky je zvyšování kvality veřejné zakotveno ve strategickém
konceptu vlády, který vznikl na základě Usnesení č. 680 ze dne 27. srpna 2014 (Vláda
ČR, 2014). Ministerstvo vnitra bylo tímto usnesením pověřeno k vypracování
Strategického rámce rozvoje veřejné správy na území České republiky v letech 2014 –
2020. V této strategii jsou identifikovány hlavní nedostatky spojené s modernizací
veřejné správy, mezi které patří především:
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1) Neznalost procesů, jakými je realizován výkon konkrétních agent v konkrétním
orgánu státní správy,
2) nejednotnost při výkonu stejných agend a činností na různých úrovních a na
jednotlivých úřadech,
3) značná regulatorní zátěž občanů, podnikatelů, institucí veřejné správy a dalších
subjektů,
4) absence standardizovaného systému řízení kvality,
5) roztříštěnost používaných metod řízení kvality ve veřejné správě,
6) nemožnost zcela přesně vyhodnotit funkčnost a efektivitu veřejné správy ani
definovat dosažené výsledky rozvoje veřejné správy z pohledu jejich věcnosti,
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti,
7) absence jednotného systému hodnocení veřejné správy.
Jedním z velkých systémových nedostatků veřejné správy v České republice je pak
neznalost procesů, jakými jsou výkony konkrétních agent realizovány. Bez důkladné
identifikace těchto procesů je většina běžných kontrolních nástrojů, zaměřených na
efektivitu, zcela nefunkční. To má dopad nejen na požadovanou efektivitu a výkon
správních úřadů, jednotnost a kvalitu poskytovaných služeb, ale i na celkovou
transparentnost veřejné správy (Vláda ČR, 2014).
Podle Ochrany a Fantové Šumpíkové (2007) je současný systém poskytování služeb v
ČR je spíše nabídkově orientovaným, což znamená, že dostatečně nereflektuje
požadavky zákazníka (Ochrana a Fantové Šumpíková, 2007). Takovýto systém
neodpovídá principům „dobré veřejné správy“. Autoři to dokazují to na výzkumu
efektivity poskytovaných služeb na úrovni samosprávných územních celků. Ačkoliv se,
podle nich, jedná o systém relativně samostatný, není brán ohled na efektivní
posuzování poptávky občanů na kvalitu a množství služeb. Řešením tohoto problému
by byl přechod k systému poptávkově orientovanému, který zachází s občanem jako se
zákazníkem a parametry služeb jsou přizpůsobeny občanským preferencím. (Ochrana,
Fantová Šupmíková, 2007).

4.3. Ukazatele kvality veřejné správy
Služby poskytované veřejnou správou jsou v praxi sledovány ukazateli, které jsou
sestavovány významnými světovými institucemi. Mezi takové patří OECD, Světová
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banka (World Bank) nebo evropský statistický úřad Eurostat. Vzhledem k poměrně
dlouhým časovým řadám, je možné sledovat vývoj nejen v mezinárodním kontextu, ale
i v časovém.
Prvním z ukazatelů, kterým se věnuje následující text, je soubor ukazatelů Worldwide
governance Indicators (WGI), které znázorňují souhrnné a individuální ukazatele
vládnutí pro více než 200 zemí a území světa, a to v období od roku 1996 až 2016.
Ukazatele se zabývají šesti dimenzemi: (1) vládnutím, (2) efektivností vládnutí, (3)
kvalitou regulace, (4) politickou stabilitou a absencí násilí, (5) participací občanů na
rozhodování, (6) silou legislativy a kontrolou korupce (Kaufmann a Kraay, 2017).
Indikátory vládnutí se týkají především vlády a celého veřejného sektoru, nicméně
jejich sledování se může stát návodem pro změny v jednotlivých institucích (Ochrana a
Půček, 2011).
Efektivnost vládnutí zachycuje vnímání kvality veřejných služeb občany a stupeň její
závislosti na politickém tlaku, kvalitě formulace a implementace politik a
důvěryhodnosti vládních závazků k realizovaným politikám (Kaufmann a Kraay, 2017).
Je hodnocena na stupnici od 0 do 100, přičemž nejvyšší hodnota znamená
nejefektivnější stupeň vládnutí.
Graf č. 1 ukazuje skóre efektivnosti vládnutí v zemích EU. Česká republika se v roce
2016 nacházela na 17. místě s ohodnocením 80 bodů. Nejen, že se ČR v tomto ohledu
nachází až v druhé polovině žebříčku zemí EU, ale při detailním pohledu na vývoj
tohoto indikátoru, graf č. 2, nedochází v průběhu let k výrazným zlepšením. Od roku
2006 do roku 2013 byl navíc zaznamenán výrazný pokles v efektivitě fungování
veřejného sektoru. Pokud vezmeme v úvahu, že tento ukazatel je mimo jiné tvořen
„vnímáním kvality veřejných služeb“, lze konstatovat, že v rámci veřejného sektoru ČR
je zde velký prostor pro zlepšení. Země EU s nejlepším skóre se totiž nachází nad
90bodovou hranicí. Nelichotivý je také zmíněný trend, kdy ve veřejném sektoru nedošlo
v období 20let k žádnému kontinuálnímu růstu tohoto skóre.
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Graf 1: Efektivnost vládnutí v zemích EU v roce 2016
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Zdroj: World Governance Indicators, vlastní zpracování
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Graf 2: Efektivnost vládnutí v ČR v letech 1996 – 2016
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Zdroj: World Governance Indicators, vlastní zpracování

Dalším indikátorem v rámci WGI je indikátor participace občanů, který zachycuje
vnímání míry, do jaké jsou občané země schopni podílet se na volbě jejich vlády, jakou
mají svobodu projevu, svobodu shromažďování a do jaké míry jsou v zemi svobodná
média. (Kaufmann a Kraay, 2017). Česká republika se v rámci zemí EU nachází opět až
ve druhé polovině. Tento ukazatel tedy reflektuje již zmiňovaný fakt, že nižší zapojení
občanů do veřejné správy má vliv na samotnou kvalitu poskytovaných služeb. Pro
veřejnou správu je toto jistým signálem, že dosahování vyšší kvality výstupů znamená
vyšší zapojení zákazníka/občana do procesů veřejných organizací.
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Rank

Graf 3: Participace občanů na vládnutí v zemích EU, v roce 2016
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Zdroj: World Governance Indicators

Na rozdíl od indikátoru efektivnosti je u participace občanů na rozhodování tendence
růstu. Ačkoliv byl zaznamenán růst skóre mezi lety 2005 a 2008, došlo k výraznému
propadu, který v roce 2012 prakticky znamenal návrat na hodnoty z roku 2005. I když
od roku 2012 dochází k opětovnému nárůstu participace občanů na vládnutí, nelze
s jistotou tvrdit, že ukazatel kontinuálně poroste. To naznačuje další propad po roce
2015.

Rank

Graf 4: Participace občanů na vládnutí v ČR, v letech 2002 – 2016
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Zdroj: World governance Indicators

Dalšími ukazateli, pomocí kterých lze posuzovat kvalitu veřejné správy jsou ukazatele
organizace OECD. Tato organizace uvádí, že ačkoliv jsou výdaje na veřejnou správu
v České republice, relativně nízké, to samé bohužel platí i o jejím výkonu, který není
dostatečný (OECD, 2016). Neuspokojivé sledování výkonnosti veřejné správy a její
nízká transparentnost vedou k neefektivitě veřejných zakázek a investic. Ukazuje to tzv.
indikátor výkonnosti (performance indicator), podle kterého jsou vynaložené zdroje a
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výkon veřejné správy ČR, u poskytování základních služeb, pod celkovým průměrem
zemí OECD (OECD, 2016).
Graf 5: Vynaložené zdroje a výkon ve službách v letech 2010 - 2012, výdaje na 1
obyvatele v USD

Zdroj: OECD: Economic survey – Czech Republic 2016

OECD dále sestavuje ukazatel důvěry obyvatelstva ve vládu. Ten je reprezentován
důvěrou občanů a soukromého sektoru v to, co vláda dělá a zejména v to, jestli je to
podle jejich názoru správné a spravedlivé (OECD, 2013). Čím vyšší spokojenost občanů
panuje s poskytovanými službami, tím je důvěra ve vládu vyšší. Tento ukazatel je
vyjádřen procentuálně, tedy největší důvěru má vláda, která dosáhne sta procent.
V České republice se důvěra, v roce 2012, pohybovala mezi 15 až 20%, což je hluboko
pod průměrem OECD. Ten se ve stejném roce nacházel na 40% (graf č. 6) (OECD,
2013).
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Graf 6: Důvěra v národní vládu v roce 2012 a její změna oproti roku 2007

Zdroj: Government at a Glance 2013 OECD

Následujícím ukazatelem je Global Competitiveness index (GCI), který je sestavován
v rámci Světového ekonomického fóra (World Economic Forum). V rámci GCI se
hodnotí instituce, politika a faktory, které ovlivňují úroveň produktivity ekonomiky.
Index se skládá ze 114 ukazatelů hodnotících faktory, na kterých závisí produktivita a
dlouhodobá prosperita ekonomiky. Nejaktuálnější výzkum byl proveden ve 138 zemích
světa, přičemž Česká republika se, v celkovém hodnocení, na 31. místě. Pokud se však
zaměřujeme na kvalitu veřejných služeb, je důležité se na index podívat v detailu.
Jednou z částí GCI je totiž i samostatné hodnocení institucí v zemi. Zde se Česká
republika nachází až na 54. místě a například v transparentnosti politiky se umístila až
na místě 77. (Schwab, 2016).
Graf 7: Nejvíce problémové faktory podnikání v ČR

Zdroj: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2016
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V obsahu Global Competitiveness Report, ve kterém je GCI publikován, jsou také
identifikovány hlavní problémové faktory země. Česká republika zde má největší
problém s neefektivní vládní byrokracií (Schwab, 2016).
Evropský statistický úřad (Eurostat) vydává publikaci Quality of life indicators, která
obsahuje aktuální statistiky o zemích Evropské Unie. Eurostat (2017) uvádí, že tato
publikace poskytuje detailní analýzy devíti různých dimenzí, které je možné statisticky
měřit a představují další hlediska kvality života doplňující tradičně používané
indikátory jako je měření ekonomického a sociálního vývoje či hrubý domácí produkt.
Pro potřeby této práce je vhodné interpretovat ukazatel celkové spokojenosti obyvatel
s kvalitou života, která se v České republice nachází pod průměrem zemí EU, tak jak je
možné vidět na grafu č. 8.
Graf 8: Celková spokojenost s kvalitou života podle Eurostat, 2011
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Zdroj: Eurostat: Quality of life indicators

Velmi zajímavé je také srovnání výsledků šetření z roku 2007 a 2011, což je znázorněno
na následujícím grafu č. 9. Z šetření totiž vyplynulo, že v roce 2007 vnímali obyvatelé
České republiky svůj život kvalitněji, než tomu bylo v roce 2011. Rozdíl je nepatrný a
dá se předpokládat, že tento výkyv nastal díky recesi způsobené světovou hospodářskou
krizí v roce 2008. Lze tak usuzovat i proto, že tento nesoulad je zaznamenán u většiny
zemí Evropské unie.
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Graf 9: Celková spokojenost s kvalitou života v zemích EU, srovnání let 2007 a
2011
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Zdroj: Eurostat: Quality of life indicators

Spokojenost občanů je z pohledu kvality velmi důležitým pojmem. Je to vnímání toho,
do jaké míry jsou plněny jejich požadavky na kvalitu života ve městě, regionu či kraji.
Pokud skutečnost odpovídá očekáváním, jsou občané spokojeni, pokud jejich očekávání
nejsou naplněny nebo z větší míry nenaplněny hovoříme o nespokojenosti. (Půček,
2005). Podle Půčka je spokojenost vlastně vnímanou kvalitou, což pro veřejnou správu
znamená, že je nutné zvyšovat kvalitu života občanů, poskytovat kvalitní služby, ale
současně je také třeba postarat se o to, aby občané toto také vnímali, tedy byli
spokojení.
Na nedostatečnou pozornost věnovanou spokojenosti příjemců služeb (občanů)
poukazuje také Výzkum efektivnosti zabezpečování vybraných veřejných sužeb na
úrovni obcí, který byl realizován v letech 2006 až 2007 na reprezentativním vzorku
900obcí České republiky. Zabýval se mimo jiné také kritérii, která využívají orgány
veřejné správy pro hodnocení kvality a úrovně poskytovaných služeb (graf č. 10).
Z výzkumu vyplynulo, že nejčastějším kritériem pro takové hodnocení, je využití
ekonomických

ukazatelů,

následované

sledováním

ekonomických

ukazatelů

v kombinaci se zjišťováním spokojenosti občanů a na třetím místě hodnocení čistě na
základě spokojenosti občanů (Ochrana et al. 2007). Z grafu č. 10 je patrné, že malé
samosprávné celky jsou blíže poptávkově orientovanému systému a mohou jednodušeji
identifikovat preference občanů na kvalitu a množství poskytovaných služeb a zároveň
jsou schopny sledovat úroveň spokojenosti občanů (Ochrana, Fantová Šupmíková,
2007).
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Graf 10: Hodnocení kvality a úrovně poskytovaných služeb

Zdroj: Ochrana et al. (2007)

Půček (2005) pak ukazuje vtah mezi kvalitou, výkonností a právě spokojeností, který je
vyjádřen v tabulce č. 3. Zde je naznačeno, co by pro veřejnou správu znamenalo
dosažení naprostého ideálu. Je potřeba, aby se současně podařilo, za prvé (1) naplňovat
očekávání zákazníků/občanů, za druhé (2) zvyšovat spokojenost zaměstnanců a
současně za třetí, (3) snižovat náklady, tedy zlepšovat kvalitu a zvyšovat výkonnost.
Tabulka 4: Vztah kvalita – výkonnost – náklady veřejné správy
Spokojenost
zákazníků

Spokojenost
zaměstnanců

Náklady

Kvalita

Výkonnost


0
0
0

mnoho dalších kombinací


0





0



0
0
0

Negativní vývoj
0
0
nebo


atd.
mnoho dalších kombinací
krize


Zdroj: Půček (2015)

0
0


0

0








Naprostý ideál
Příklady: cíl 1 nebo
cíl 2 nebo
cíl 3
atd.



0
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Shrnutí
Z prezentovaných ukazatelů a mezinárodního srovnání je evidentní, že kvalita
doručovaných služeb veřejnou správou směrem k občanům není ideální. V rámci
mezinárodního, ale i evropského srovnání se Česká republika nachází pod průměrem co
do kvality, efektivnosti a spokojenosti svých občanů. Ačkoliv si vláda uvědomuje
nedostatky, což vyplývá ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy na území České
republiky v letech 2014 – 2020, z ukazatelů a mezinárodního srovnání není patrné, že by
se jí dařilo pozici země v tomto ohledu vylepšovat. Jako velký nedostatek a překážka
kvality je pak rozhodně nedostatečná orientace veřejné správy na občana, jakožto
příjemce služeb. Participace občanů na procesech veřejné správy a zaměření se na jeho
spokojenost je v České republice více než nedostatečné a rozhodně v tomto ohledu
nedochází k naplňování principů „dobré veřejné správy“.
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5. Řízení kvality a metody pro její řízení
Řízení kvality je souborem více činností, které při správné koordinaci vedou ke
zvyšování kvality, přičemž tyto činnosti nazýváme systémem managementu kvality
(jakosti). Tento systém lze definovat jako: „Soubor vzájemně souvisejících prvků, který
je nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který má garantovat
maximalizaci spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při minimální spotřebě
zdrojů.“ Zmíněnými prvky jsou myšleny procesy, lidé, materiály, informace i zařízení,
kterých je v rámci organizace využíváno hospodárně (Nenadál et al., 2008: 15).
Za hlavní činnosti systému managementu kvality lze, podle Nenadála et al. (2008),
považovat (1) plánování, (2) řízení, (3) prokazování a (4) zlepšování kvality.
Důležitým aspektem je také výkonnost organizace, kterou Grasseová (2008) chápe jako
mírů dosahovaných výsledků, a to na úrovni jednotlivců, skupin, organizací i procesů.
Pokud chce tedy organizace být výkonnou, musí výkonnost měřit a porovnávat
s výkonností definovanou (Grasseová, 2008).
Vzhledem k tomu, že činnosti v podnikatelském i neziskovém sektoru jsou různé a
mnohotvárné, postupně došlo k vytvoření alternativních přístupů k managementu
jakosti. Nenadál et al. (2008) hovoří o třech základních koncepcích (strategiích)
v přístupu k managementu jakosti, kterými jsou:
1) odvětvové standardy,
2) ISO,
3) TQM.
(1) Odvětvové standardy začaly vznikat v 70. letech 20. století, kdy podniky začaly
vytvářet systémový přístup k managementu a požadavky na něj zavedli do norem. Mezi
takové normy patří například GMP, ASME, AQAP 2100, ISO/TS 16949 nebo IRIS,
které jsou využitelné především ve výrobě. (2) Normy ISO 9000, které byly poprvé
představeny na konci 80. let 20. století si vydobyli své místo díky globalizaci tržního
prostředí, kdy začalo docházet k jejich podpoře. Ostatně tyto normy začala doporučovat
i Evropská unie, která je zařadila mezi evropské normy. (3) Koncepce TQM je jakousi
filozofií managementu organizací, která není, na rozdíl od předchozích dvou konceptů,
předepisována kapitolami příslušných standardů. Pro podporu myšlenek TQM došlo
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k vyvinutí různých modelů, které jsou často označovány jako modely excelence (např.
Model excelence EFQM). Excelencí chápeme vynikající působení organizace, a to
nejen v oblasti řízení, ale i v dosahování výsledků (Nenadál et al., 2008).

5.2. Metody řízení kvality využívané ve veřejné správě ČR
Podle ministerstva vnitra jsou metody pro řízení kvality (2016a) významným nástrojem
využívaným za účelem hodnocení výkonu i ve veřejné správě. Jejich cílem je dosažení
efektivnějších procesů, snižování nákladů a zvyšování produktivity.
Regiony a územní samosprávy začaly využívat metody pro řízení kvality na konci
devadesátých let. Jedná se o metody a nástroje využívané jak v soukromém sektoru, tak
i o takové, které jsou vytvořeny přímo pro veřejný sektor (Špalková, Špaček, Nemec,
2015). Podle ministerstva vnitra (2016b) jsou tyto metody implementovány především
samosprávami, a to hlavně na základě jejich vlastního zájmu (Vláda ČR, 2014). Chybí
zde totiž jednotný systém řízení kvality, který by byl zaměřený na zákazníka (MVČR,
2016b).
Podle ministerstva vnitra využívá metody pro řízení kvality 130 úřadů (Konference
kvalita mění, 2017), přičemž jednotlivé metody a roky jejich zavedení jsou přehledně
uvedeny v tabulce č. 3. (MVČR, 2016b). Z té také lze vypozorovat, že nejvíce jich bylo
zavedeno mezi lety 2000 a 2005. Špalková, Špaček a Nemec (2015) uvádí přehled
nejvyužívanějších nástrojů pro řízení kvality ve veřejné správě na základě ocenění za
kvalitu ministerstvem vnitra. Nejvíce cen za kvalitu, od roku 2005 dostaly organizace
využívající metodu CAF, místní Agenda 21 a Benchmarking.
Tabulka 5: Přehled metod kvality (dle roku implementace)
Rok/Metoda
od 2011
2006-2010
2000-2005

CAF
12
12
23

ISO 9001
12
13
7

MA21
9
14
10

benchmarking
6
18
30

CSR

EFQM
5
-

7
-

zdroj: MVČR (2016)

Šetření ministerstva vnitra (MVČR, 2016b) pak přineslo výsledky, že nejvíce
využívanou metodou je metoda benchmarkingu, hned po ní následuje metoda CAF a
téměř shodně je na tom rámec MA21 společně s certifikátem ISO 9001. Minimálně
zatím dochází k využití metody EFQM a CSR (graf č. 11).
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Nejvyužívanější nástroj pro řízení kvality, model CAF, začal být implementován
územními samosprávnými celky v letech 2004 a 2005, kdy docházelo k podpoře jeho
implementace ze strany ministerstva vnitra. To samé platí také o benchmarkingu, jehož
využívání bylo podporováno v roce 2005, a o normách ISO o rok později.
K implementaci modelu excelence EFQM začalo docházet především až v roce 2012,
stejně tak tomu je i u metody CSR (Špalková, Špaček, Nemec, 2015).
Graf 11: Zavedené metody/nástroje k řízení kvality v ÚSC

Zdroj: MVČR (2015)

Pokud se zaměříme na rozšíření metod řízení kvality v rámci orgánů státní správy,
nejsou prakticky vůbec využívány. Z celkového počtu 27 nadřízených služebních úřadů
(dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě), využívají některou z metod pouze 4 úřady.
Mezi nadřízené služební úřady patří úřady ministerstev, Úřad vlády ČR, Archiv
bezpečnostních složek, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český
telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Energetický regulační
úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Správa státních hmotných rezerv, Státní
úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu
osobních údajů a Úřad průmyslového vlastnictví. Zmíněné 4 úřady, které využívají
některé metody řízení kvality, jsou ministerstvo vnitra, zdravotnictví, Energetický
regulační úřad a Úřad průmyslového vlastnictví. Tyto úřady shodně využívají norem
ISO, dále pak IEC a OHSAS (MVČR, 2016b).
Kromě zjištění stavu využívaných služeb, je podstatná také otázka, proč dochází
k implementaci těchto metod a co od nich organizace očekávají. Podle ministerstva
vnitra je nejčastějším očekávaným přínosem spokojenost občanů a podnikatelů, dále
zvýšení produktivity práce a spokojenost zaměstnanců (MVČR, 2016b: 51; 56).
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Špalková, Špaček a Nemec (2015) šli ve výzkumu ještě dále a zabývali se, kromě
očekávaných přínosů, také reálnými efekty zavedených metod. Například od
benchmarkingu většina oslovených očekávala zlepšení ve sledování produktivity, které
přinese také lepší složení pracovníků, jejich zastupitelnost a vnese do organizace nové
nástroje. Za zmínku jistě stojí, že ne příliš často bylo zmiňováno, že metoda by měla
přinést úspory. Reálným efektem metody CAF je iniciace mnoha změn. Mezi výrazné
změny lze zařadit hlavně uvědomění si kompetencí, což vedlo k lepšímu stanovení
strategie, procesů a přípravě projektů v organizaci. Zavedení CAF také vedlo k integrací
dalších metod a nástrojů pro hodnocení organizace. Reálné efekty po zavedení ISO
norem jsou spojeny se získáním základních představ o procesním řízení, ujasnění si
procesů organizace a počátek využívání indikátorů, které normy požadují. Ovšem
zavádění standardů ISO s sebou pro organizace přivedlo i jistá negativa, například vznik
nové dokumentace a celkový nárůstu dokumentace obecně.

5.1. Přehled nástrojů a metod řízení kvality využívaných ve veřejné správě ČR
Z výše uvedené analýzy sekundárních dat vyplývá, že nejvyužívanějšími metodami pro
řízení kvality ve veřejné správě České republiky jsou Common Assasement Framework
(CAF), norma ISO 9001 a Model excelence EFQM. Kromě těchto metod je tu nástroj
Benchmarkingu a přístupy Místní agendy (MA 21) a Corporate Social Responsibility
(CSR). V neposlední řadě bude v následující podkapitole přiblížen i významný nástroj
TQM, cyklus PDCA, který je důležitý pro neustálé zlepšování organizace a je podstatný
u normy ISO 9001 a CAF.
5.1.1. PDCA cyklus
Cyklus PDCA je základním modelem zlepšování vycházející ze zásad TQM. Cyklus se
skládá ze čtyř fází, ve kterých by mělo probíhat zlepšování kvality nebo provádění
změn. Protože se jedná o cyklus, mělo docházet k jeho soustavnému opakování, což
vede k zajištění neustálého zlepšování (Nenadál et al., 2008).
V roce 1939 představil W. A. Shewhart cyklus, který byl založen na stále opakujícím se
procesu specifikace, výroby a kontroly. Tento Shewhartův cyklus v roce 1950 převzal
E. Deming, který ho, na semináři statistické kontroly kvality pro manažery v Japonsku,
modifikoval na čtyř krokový cyklus (1) navrhni, (2) vyrob, (3) prodej a (4) uprav s
pomocí marketingového výzkumu (Ronald, Clifford, 2006). Tento upravený
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Shewhartův cyklus byl následně znovu modifikován Japonci a vedl ke vzniku Plan – Do
– Check – Act3 (PDCA) cyklu (Ronald, Clifford, 2006 cit. podle Imai, 1986).
Podle Ronalda a Clifforda (2006) je tento cyklus aplikovatelný do všech typů organizací
a všech jejich úrovní. Poskytuje rámec pro aplikaci metod zlepšování a nástrojů
provázených teorií znalostí.
Jednotlivé kroky cyklu lze vysvětlit následovně (Nenadál et al., 2008):
1. Plan (plánuj)
▪

Vypracování plánu aktivit zlepšování

2. Do (realizuj)
▪

Realizace plánovaných činností (obvykle v menším měřítku)

3. Check (kontroluj)
▪

Monitorování a analýza dosažených výsledků

4. Act (reaguj)
▪

Reakce na dosažené výsledky a provedení vhodné úpravy procesu

Nenadál et al. (2008) dále uvádí, že v podstatě veškeré využívané metodiky zlepšování
jsou rozpracováním těchto základních kroků cyklu PDCA, případně se jedná o jejich
modifikace.
Schéma 1: PDCA cyklus

Zdroj: sherpaconsulting.co.uk

Významnost cyklu ukazuje také to, že je klíčovou součástí metody řízení kvality CAF
(EIPA, 2013) a normy ISO 9001 (Stibůrková et al., 2016), které budou představeny
v následujícím textu.
3

Do češtiny překládáno jako Plánuj – Realizuj – Kontroluj – Reaguj.
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5.1.2. Balanced Scorecard
Balanced Scorecard (BSC) je strategickým plánovacím a řídícím systémem, který
organizace využívají ke (1) komunikaci toho, čeho chtějí dosáhnout, (2) přiřazení
každodenních činností na základě strategie, (3) stanovení priorit projektů, výrobků a
služeb, (4) měření a sledování pokroku vzhledem k strategickým cílům (BSC Institute,
2018). Nástroj vznikl na počátku 90. let 20. století v Institutu Nolana Nortona, který se
zabýval „měřením výkonnosti v organizaci budoucnosti“. Roční výzkumný program ve
dvanácti soukromých organizacích přinesl rámec, jehož podstatou je, že mise a
strategické cíle organizace mohou být překlopeny do ukazatelů výkonnosti. Cílem
rámce je dát manažerům detailní pohled na podnik s tím, že jim umožňuje zaměřit se na
kritické oblasti, které jsou podstatnými ve strategii organizace (Kaplan, Norton, 2007).
BSC pomáhá komunikovat a implementovat strategii organizace prostřednictvím sady
finančních a nefinančních metrik. Podstatou rámce jsou 4 perspektivy, na které se
organizace má zaměřit (Kaplan, Norton, 2007):
1) finance,
2) zákazníci,
3) vnitřní procesy,
4) učení se růstu.
Kromě tradičního důrazu na zisk (u soukromých organizací) a finanční aspekty, tři
perspektivy zdůrazňují právě nefinanční úhel pohledu. Jsou to spokojenost zákazníka,
vnitřní procesy organizace a (3) učení se růstu. Podle Kaplana a Nortona (2007) jsou
právě tyto tři kategorie ukazatelem budoucího výkonu, zatímco finanční metriky ukazují
výkon minulý.
V každé z perspektiv jsou stanoveny cíle organizace a každý z nich musí mít alespoň
jeden měřitelný ukazatel nebo KPIs („Key Performance Indicators“)4, který lze
sledovat v čase (BSC Institute, 2018). KPIs jsou kritické ukazatele postupu
k plánovaným výsledkům, přičemž umožňují zaměřit se také na strategii a pracovní
zlepšení. Pro dobrá KPIs je charakteristické, že (1) umožňují ukázat, jestli strategie
funguje, (2) nabízí srovnání, že měřený výkon se v čase mění, (3) zaměřují pozornost
4

Klíčové ukazatele výkonnosti
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zaměstnanců na to, co je důležité pro úspěch, (4) umožňují měření a srovnání nejen
vykonané práce a (5) pomáhají redukovat nejistoty (KPI.org, 2018). Strategická KPIs
pak pomáhají sledovat implementaci a efektivitu strategie organizace, která je stanovena
mezerou mezi aktuálním a požadovaným výkonem (BSC Institute, 2018).
Schéma 2: Strategická mapa podle BSC
Mission/Vision/Values/Strategic themes

Zdroj: Balanced scorecard Institute

Podmínkou BSC je také informační systém, jehož součástí musí být finanční a
nefinanční ukazatele, ke kterém tak mají přístup zaměstnanci na všech úrovních
organizace. „Scorecards“ by pak měly přenést misi a strategii organizace na hmatatelné
cíle a metriky. BSC využívá metrik ke komunikaci a k informování zaměstnanců o
jejich výkonu, současném a budoucím úspěchu (Kaplan a Norton, 1996).
Podle Kaplana a Nortona (1993), BSC není šablonou, kterou by bylo možné aplikovat
všeobecně na kterýkoliv typ podniku nebo odvětví, je totiž důležité, aby organizace
přizpůsobila „scorecards“ její misi, strategii, technologii a kultuře.
5.1.3. Common Assessment Framework (CAF)
Společný hodnotící rámec, jak je název metody překládán, je nástrojem TQM
vyvinutým pro veřejnou správu, inspirovaný Modelem excelence Evropské nadace pro
kvalitu (EFQM). Je založen na předpokladech, že vynikající výsledky ve výkonnosti
organizace, v oblasti vztahů k občanům/zákazníkům, zaměstnancům a společnosti, lze
dosahovat na základě řízení strategie a plánování za pomoci zaměstnanců, partnerství,
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zdrojů a procesů. První verze modelu byla představena v roce 2000, následně jeho
revize v roce 2002, 2006 a 2013. Byl vytvořen v Evropském institutu veřejné správy
(EIPA)5. V současnosti je, podle webových stránek organizace EIPA, využíván téměř 4
tisíci uživateli v 59 zemích (EIPA, 2018).
Společný hodnotící rámec je veřejně dostupným, bezplatným a snadno využitelným
nástrojem napomáhajícím organizacím veřejné správy využívat techniky řízení kvality.
CAF má pět hlavních záměrů:
1. Zavést do veřejné správy kulturu excelence a principy TQM,
2. využívat ve veřejné správě celý cyklus PDCA,
3. umožnit sebehodnocení organizací veřejného sektoru za účelem získání jejich
diagnózy a stanovení následných opatření ke zlepšení,
4. působit jako most spojující různé modely používané v řízení kvality, a to jak ve
veřejném, tak i soukromém sektoru,
5. usnadnit benchlearning mezi organizacemi veřejného sektoru.
Model samotný se skládá z devíti oblastí, na které je třeba se zaměřit při analýza každé
organizace. Tyto oblasti obsahují kritéria rozdělená do dvou skupin: předpoklady a
výsledky (schéma 3). Každé z uvedených kritérií má ještě další subkritéria, kterých je
pro celý model celkem 28. Sledování a naplňování těchto kritérií je pak podmíněno
zpětnou vazbou ve formě Inovace a učení se, která je nezbytná pro zlepšování
organizace.
Dále metoda CAF zavádí do veřejného sektoru 8 základních principů excelence
v souladu s cílem zlepšit výkonnost jeho organizací. Těchto osm principů je začleněno
do struktury modelu CAF a je jimi: (1) Zaměření se na občana / zákazníka, (2) Řízení
dle jasných / stálých cílů, (3) Řízení dle procesů a faktů, (4) Rozvoj zaměstnanců a
jejich zapojení, (5) Neustálé učení se, zlepšování a inovace, (6) Rozvoj partnerství, (7)
Společenská odpovědnost organizace, (8) Orientace na výsledky.
V metodě CAF je velmi důležité hodnocení, jehož základem je využití cyklu PDCA.
Model pak umožňuje dva způsoby bodového hodnocení, jejich základem je právě tento
5

European Institute of Public Administration
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cyklus. V rámci hodnocení dochází za využití cyklu PDCA k posuzování každého z 28
subkritérií. Na místě je také je vysvětlit, jak CAF umožňuje postupné zlepšování
organizace. To je rozděleno do tří fází, které dále obsahují několik kroků. První fází je
(1) zahájení práce s modelem, druhou fází (2) proces sebehodnocení a třetí fází (3) plán
zlepšování a určení priorit (EIPA, 2013).
Schéma 3: Model CAF

Zdroj: EIPA: Společný hodnotící rámec CAF 2013

5.1.4. Benchmarking
Benchmarking je důležitým nástrojem TQM, který byl původně vyvinut společností
Xerox v 70. letech (Kouzmin, 1999). Je to metoda řízení kvality vycházející
z myšlenky, že zlepšování lze dosahovat učením se od druhých. Je to činnost, která
neustále pokračuje a snaží se nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř organizací
s podobnými funkcemi a jejím smyslem je dosáhnout lepších výkonů v organizaci
vlastní (Široký et al., 2006). Význam Benchmarkingu ve veřejném sektoru je
analogický tomu v sektoru soukromém, avšak motivační síly a překážky jsou poněkud
rozdílné. V soukromém sektoru totiž znamená kooperaci a následnou stimulaci
v konkurenčním boji o podíl na trhu. Ve veřejném sektoru se, podle principů „dobré
veřejné správy“, předpokládá srovnávání v kontextu státního aparátu, které je
charakterizováno spoluprací organizací veřejné správy v produkci kolektivních
veřejných statků. (Kouzmin, 1999).
Smyslem benchmarkingu je zjištění, jak si organizace stojí v porovnání s ostatními,
především pokud jde o výstupy, jak organizace pracuje z hlediska vstupů a poznání
toho, jak některé věci dělají jiní. Benchmarking tak umožňuje organizaci neustále se
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zlepšovat, měřit výkon, porovnávat ho s jinými a zvyšovat kvalitu služeb (Široký et al.,
2006). Instituce pak může být porovnávána s ostatními nebo se standardem.
V české veřejné správě je metoda Benchmarkingu jednou z nejvyužívanějších metod
využívaných k měření výkonu. Je realizovaná prostřednictvím benchmarkingové
iniciativy 2005, která je založena na dobrovolné spolupráci měst a obcí, které tvoří
metodiku dat a ukazatelů pro vzájemné porovnávání v oblastech výkonu (MVČR,
2016a).
Protože benchmarking je neustále se opakující proces, lze ho graficky vyjádřit pomocí
cyklu (schéma 4), který je cestou k trvalému zlepšování. Tento cyklus lze popsat
v sedmi krocích, tedy:
1) výběr činností/oblastí pro benchmarking,
2) vypracování profilů služeb,
3) sběr a analýza dat o výkonu,
4) stanovení výkonu,
5) identifikace nejlepších postupů,
6) vypracování strategií pro porovnávání a nakonec
7) vyhodnocení výsledků a procesů.
Schéma 4: Benchmarkingový cyklus

Zdroj: Široký et al. (2006)

5.1.5. ISO 9001
ISO normy vydává Mezinárodní organizace pro standardizaci založená v roce 1946
v Londýně. Stalo se tak za účasti delegátů z 25 zemí, přičemž účelem byl vytvořit
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mezinárodní organizaci, která usnadní koordinaci a sjednocování průmyslových
standardů. V současnosti organizace publikovala přes 22040 mezinárodních standardů
pokrývajících téměř všechny aspekty technologie a výroby (ISO, 2018).
ISO standardy 9000 odkazují na různé aspekty řízení kvality a obsahují některé z velmi
dobře známých standardů ISO. Tyto standardy poskytují návod a nástroje organizacím,
které chtějí důsledně zajistit svým výrobkům a službám naplňování požadavků
zákazníka a důsledné zvyšování kvality (ISO, 2018).
Norma ISO 9001 nastavuje kritéria pro systém řízení kvality a je jediným standardem
z řady 9000, který může být certifikován. Tato norma může být využívána jakoukoliv
organizací bez ohledu na velikost a na to, co dělá (ISO, 2018). Standard je založen na
principech managementu kvality ISO6, které jsou (Stibůrková et al., 2016):
1) zaměření na zákazníka,
2) vedení,
3) angažovanost lidí,
4) procesní přístup,
5) zlepšování,
6) rozhodování založené na faktech,
7) management vztahů.
Poslední revize normy pochází z roku 2015 (ISO 9001:2015), má zamezit zbytečné
administrativě a byrokracii při vytváření dokumentace systému managementu kvality a
nepožaduje jednotnou strukturu dokumentace, což znamená, že organizace může jen
sladit stávající dokumentaci s touto normou (viz. negativa obcí spojená s ISO 9001 v
Přínosy implementace metod kvality). (Stibůrková et al., 2016).
Ke zlepšení celkové výkonnosti systému řízení kvality využívá norma procesního
přístupu cyklu PDCA7 a zvažování rizik. Tento přístup slouží jako preventivní nástroj
k předcházení výskytu nežádoucích odchylek procesů (Stibůrková et al., 2016).
„Pochopení a řízení vzájemně provázaných procesů jako systému přispívá k efektivnosti
a účinnosti organizace při dosahování zamýšlených výsledků. Tento přístup umožňuje
6

viz. Quality management principles <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/pub100080.pdf>

7

Viz. podkapitola PDCA cyklus
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organizaci řídit vzájemné vztahy a vzájemné závislosti mezi procesy systému tak, aby
bylo možné zvýšit celkovou výkonnost organizace.“ (Stibůrková et al., 2016: 17). Pro
představu, schéma 5 graficky vyjadřuje prvky v rámci jednoho procesu, jak ho chápe
norma ISO 9001.
Schéma 5: Znázornění prvků jednoho procesu

Zdroj: iso.org

Podle normy lze cyklus PDCA aplikovat nejen na všechny procesy organizace, ale i na
systém managementu kvality jako celek. Zvažování rizik je pak nezbytné pro efektivní
systém managementu kvality, protože organizace musí plánovat a realizovat opatření
pro řešení rizik a příležitostí. Právě to vytváří základ pro zvyšování efektivnosti systému
managementu kvality. Zvažování rizik totiž vede k lepším výsledkům a k předcházení
negativním účinkům.
5.1.6. Model excelence EFQM
Evropská nadace pro management kvality (EFQM) byla založena v roce 1989 za účelem
zvyšování konkurenceschopnosti evropských podniků. Tým expertů sestavený nadací
pak vyvinul Model excelence EFQM, který je aplikovatelný do každé organizace bez
ohledu na velikost sektoru, ve kterém působí (EFQM, 2018). To je realizováno skrze tři
integrované prvky modelu, mezi které patří:
(1) základní koncepce excelence, což jsou principy tvořící nezbytný základ každé
organizace, (2) kritéria modelu excelence EFQM, ta budou podrobněji rozebrána dále a
(3) logika RADAR, která je dynamickým rámcem hodnocení výkonnosti organizace
(Česká společnost pro jakost, 2018).
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Model excelence EFQM, jak již bylo zmíněno, je založen na celkem devíti kritériích.
Pět z nich se nazývá „předpoklady“, což jsou kritéria, která organizace potřebuje
rozvíjet a implementovat do nich svou strategii. Mezi ně patří (1) vedení, (2) pracovníci,
(3) strategie, (4) partnerství a zdroje a (5) procesy, výrobky a služby. Zbylá čtyři kritéria
jsou nazvána „výsledky“, a jsou to skutečně výsledky, kterých organizace dosahuje
v souladu se svými strategickými cíli. Do této skupiny patří (1) pracovníci – výsledky,
(2) zákazníci - výsledky, (3) společnost - výsledky a (4) ekonomické výsledky (EFQM,
2018). Přehledně je vše zobrazeno ve schématu modelu (schéma 6).
Schéma 6: Model excelence EFQM

Zdroj: csq.cz

Šipky v modelu pak zdůrazňují jeho dynamické prostředí, ukazují jak učení se,
kreativita a inovace pomáhají vylepšit „předpoklady“, které vedou k vylepšení
„výsledků“ (EFQM, 2018).
5.1.7. Místní agenda 21 (MA 21)
Jedná se o globální strategický akční plán OSN, který stanovuje konkrétní kroky
k dosažení udržitelného rozvoje. Dokument s názvem Agenda 21 byl přijat OSN v roce
1992 a jeho hlavní snahou je dosahování kvalitní veřejné správy v souladu s konceptem
„good governance“ (Kašpar, Petrová, 2006). K vytvoření programu vedlo členské státy
OSN především to, že v globálním měřítku nelze udržet dosavadní přístupy k lidským
činnostem, čerpání přírodních zdrojů, produkci odpadů a znečišťování prostředí
v omezeném prostředí planety Země. Agenda 21 rozpracovává principy udržitelného
rozvoje jak na úrovni globální, tak právě na úrovni regionální či místní správy, protože
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problémy rozvoje jsou zakořeněny právě v místních činnostech (Reitschmeidová, Švec,
2003).
MA 21 je programem rozvoje obce, regionu, který do praxe zavádí principy
udržitelného rozvoje, čímž je myšleno strategické plánování, které propojuje
ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a podílí se na něm veřejnost.
Program má směřovat k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí
na určitém území. Dobře vedená místní Agenda 21 má přinést například větší
spokojenost obyvatel, vyšší efektivitu práce, zlepšení kvality obyvatel, aktivně
zapojovat obyvatele do řešení problémů, zajištění zpětné vazby v řízení obce a místní
stabilitu (Reitschmeidová, Švec, 2003).
MA 21 stanovuje řadu kritérií, podle jejichž plnění organizace pozná, jestli dosahuje
stanovených cílů. Kritéria jsou členěna do čtyř základních kategorií, kterým předchází
ještě kategorie „nultá“ tzv. zájemce. Čtyři základní kategorie jsou značeny od písmene
„D“ – nejnižší po písmeno „A“ – nejvyšší. Každá z kategorií obsahuje jasně stanovené a
měřitelné ukazatele, které hodnotí právě úroveň realizace procesu MA 21. Aby mohla
daná municipalita postoupit do vyšší kategorie, musí naplnit a zdokumentovat
stanovená kritéria. Kritéria jsou také různá vzhledem k typu organizace, která se do
programu hlásí. Rozlišuje se zde malá obec, obec, mikroregion, kraj, místní akční
skupina (MAS) a ostatní (Kritéria MA 21, 2018).
Kritéria MA 21 jsou veřejně dostupná a každé z kritérií obsahuje jak nezbytné
podmínky, které musí být organizací splněny v konkrétní kategorii, tak doporučení,
jejichž plnění organizaci směřuje k dosažení vyšší kategorie. Pro příklad, v nejnižší
kategorii „D“, pro rok 2018, je prvním kritériem „institucionální zakotvení MA 21“ a
ukazatelem tohoto kritéria je „ustanovení odpovědného politika pro MA 21“ (viz.
příloha č. 1) (Kritéria MA 21, 2018).
5.1.8. Corporate Social Responsibility (CSR)
CSR v překladu Společenská odpovědnost firem je: „dobrovolným závazkem organizace
zohledňovat při svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby svých zákazníků,
dodavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů, jejíchž se její činnost týká, ať přímo či
nepřímo.“ (Národní informační portál o CSR, 2018). Pojem pochází ze soukromého
sektoru a v soukromých organizacích není žádnou novinkou. Davis (1960) tvrdí, že
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společenská odpovědnost odkazuje na rozhodnutí a opatření podniků, přijatá z důvodů,
které přinejmenším částečně překračují přímý hospodářský nebo technický zájem
společnosti. Podle Carrolla (1979) sociální odpovědnost podniků zahrnuje ekonomické,
právní a nikým nenavrhovaná očekávání, které od nich má společnost v daný časový
okamžik. Celkové CSR společnosti je pak, podle Carrolla (1991) složeno ze čtyř
kategorií sociální odpovědnosti kterými jsou (1) ekonomická, (2) právní, (3) etická a (4)
dobročinná odpovědnost. Tyto 4 kategorie Carroll řadí do pyramidy sociální
odpovědnosti (schéma č. 7). Základna této pyramidy je tvořena ekonomickou
odpovědností, protože primárním cílem soukromých organizací je zisk. Motivace zisku
vede organizace k produkci zboží a služeb, které spotřebitelé potřebují a chtějí. O
úroveň výše se nachází právní odpovědnost, protože kromě produkce statků očekává
společnost také zákonné chování organizace. Na další úrovni následuje etická
odpovědnost, protože společnost očekává férové a spravedlivé jednání, a to i
v případech, které nejsou upraveny právem. Na nejvyšším stupni pyramidy se nachází
dobročinná odpovědnost, od které společnost očekává, že organizace bude dobrou
„právnickou“ osobou, která se zasluhuje o lepší život člověka.
Schéma 7: Pyramida CSR

Zdroj: Carroll, 1991

Všeobecně má CSR dobrovolný charakter a zahrnuje činnosti organizací, které jsou
realizovány nad rámec zákonných povinností. Smyslem je přispívat k udržitelnému
rozvoji celé společnosti. (Národní informační portál o CSR, 2018). CSR je součástí řady
nástrojů a standardů, jako je například norma ISO 26000, SA 8000, ale je například
upravována také směrnicí OECD aktualizované roku 2011. (Národní informační portál
o CSR, 2018).
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6. Analýza primárních dat
V následující části práce jsou analyzována primární data jejichž zdrojem bylo
vlastní expertní šetření, blíže popsané v kapitole věnované metodologii.
Nejprve je třeba uvést na pravou míru, že oblast veřejné správy je z pohledu kvality
rozdělena na dvě části, na kvalitu v orgánech státní správy a územních samosprávních
celcích. Toto rozdělení vychází jednak analýzy ministerstva vnitra (MVČR, 2016b),
které kvalitu a její řízení takto rozděluje a také ze zjištění v rámci vlastního výzkumu.
Převážná část následující analýzy je věnována samosprávám, protože se v současnosti
kvalitou a jejím řízením mnohem více zabývají a také jsou v přímém kontaktu
s občanem a dalšími příjemci veřejných služeb. Problematika kvality a jejího řízení
v orgánech státní správy je zde omezena na zkoumání toho, z jakých důvodů tomu na
této úrovni není věnována pozornost.

6.1. Profily dotázaných odborníků
Ing. Michal Plaček, Ph.D., M.Sc.
Absolventem oboru management na Vysoké škole ekonomické v Praze a oboru
ekonomie a právo na Nottingham Business School. Doktorát získal na Ekonomickosprávní fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se měřením výkonnosti ve veřejném
sektoru a veřejnými zakázkami. Kromě akademického působení se pohybuje i
v prostředí managementu soukromých firem a veřejných institucí.
Ing. Alena Plášková, CSc.
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, členka katedry managementu VŠE
v Praze, odborný garant čtyř předmětů zaměřených na problematiku managementu
kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Odborné zaměření v oblasti managementu
kvality, environmentu a bezpečnosti práce se zřetelem na zlepšování, metody a
techniky, ekonomické aspekty, měření spokojenosti zákazníků a hodnocení kvality
výrobků a služeb. Držitelka certifikátu DGQ a EOQ Quality Manager, národního
certifikátu Manažer CAF.
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doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.
Absolventem Vysokého učení technického v Brně, ekonomické studium na ostravské
pobočce Newport University, doktorát v oboru environmentální geografie na Ostravské
univerzitě a docentem v oboru veřejná ekonomie a regionální rozvoj na Masarykově
univerzitě v Brně. Dlouhodobě se věnuje oblasti výkonnosti, řízení kvality, hodnocení a
měření spokojenosti v organizacích veřejné správy. Od roku 2001 do roku 2007 působil
jako tajemník na městském úřadě Vsetín a mezi lety 2007 až 2009 jako náměstek
ministra pro místní rozvoj.
prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Absolvent Fakulty řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, v roce 2008 jmenován
profesorem v oboru informatika. Odborně se zaměřuje na metodiky vývoje
informačního systému, řízení projektů a modelování a řízení podnikových procesů a
jejich vztah k vývoji informačního systému. Je duchovním otcem projektu OpenSoul,
zaměřeného na metodické pokrytí problematiky procesního řízení a informačního
modelování organizací a projektu PARMA (Public Administration Reference Model
Architecture), zaměřeného na aplikaci myšlenek procesního řízení ve veřejné správě.
Od roku 2002 působí v lokální politice, do roku 2010 jako zastupitel města Černošice.
Bc. Martin Šmíd
Vedoucí odboru kanceláře tajemníka na úřadě městské částí Praha 13, který je držitelem
ocenění kvality za využívání metody CAF a Modelu excelence EFQM. Dlouhodobě se
zabývá kvalitou a jejím řízením v organizacích veřejné správy.
Ing. Lenka Švejdarová
Působí na ministerstvu vnitra, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.
Dlouhodobě se věnuje kvalitě a jejímu řízení, dříve v soukromém sektoru, nyní ve
veřejné správě.
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6.2. Řízení kvality v územních samosprávních celcích
6.2.1. Podstata kvality a jejího řízení
Zcela základní otázkou, na kterou byla hledána odpověď je, proč by, ve veřejné správě
obecně či konkrétně v samosprávách, mělo docházet k zaměřování pozornosti na
kvalitu. Z odpovědí vyplynulo, že toto zaměření, zvláště pak na úrovni samospráv je
zcela klíčové pro občana, protože jde především o to, jak kvalitně jsou uspokojovány
jeho potřeby. Mimo to, může zaměření na kvalitu do veřejné správy přinést také
zlepšení v nakládání se zdroji, čím lze snižovat náklady a zvyšovat efektivitu fungování
organizace.
Ing. Plášková uvádí analogii s kvalitou v soukromém sektoru, kdy si podniky jsou
vědomy její důležitosti a toho co přináší.
„V soukromém sektoru si jsou podniky uvědomují vliv kvality na ekonomické výsledky.
Za prvé na straně možných úspor v nákladech, jako je eliminace stížností, reklamací a
případného odškodnění za způsobené vady, žádné pokuty a penále a v neposlední řadě i
za eliminaci možných plýtvání jak v procesech, tak i disponibilních zdrojích. A za druhé
na zvýšení výnosů tím, že budou svými inovacemi reagovat na očekávání zákazníků.“
(Plášková, 2018)
Pro oblast veřejné správy by mělo platit něco podobného, protože úspory, snižování
nákladů a eliminace plýtvaní zdrojů v procesech, to jsou proměnné klíčové snad pro
každou organizaci. Ostatně to také Ing. Plášková doplňuje:
V oblasti veřejné zprávy je to analogické. Tím, že se řízení kvality poskytovaných služeb,
kvality realizovaných procesů a efektivního využívání zdrojů prosadí i v této sféře, může
dojít k výraznému snížení všech zbytečných nákladů a tím k prokázání efektivního
hospodaření s veřejnými financemi.“ (Plášková, 2018)
Než se však organizace začne na kvalitu a její řízení zaměřovat, podle Ing. Švejdarové
je důležité, aby se zaměřila na řízení jako takové, a to počínaje strategickým řízením.
„Ta obec, město musí mít, a většinou mají, nějaký strategický materiál nebo strategii
rozvoje města, jako základní strategický dokument, v horizontu cca pět let.“
(Švejdarová, 2018)
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Na následnou strategii musí navazovat také operativní řízení, tedy to, co konkrétní
organizace vykonává z krátkodobého pohledu.
„Z hlediska krátkodobého musí obsloužit klienty, kteří přijdou na úřad vyřídit si své
požadavky v jednotlivých agendách, které úřad spravuje nebo, které má na starosti. A
potom, z dlouhodobého pohledu, je tu ta oblast občanů, kteří v tom městě žijí, kteří tam
pracují, kteří tam jezdí jako turisté atd. Tedy všechny zainteresované strany.“
(Švejdarová, 2018)
Nelze tedy mluvit jen o řízení kvality, protože jak dále dodává, všechny metody pro její
řízení vycházejí z principů TQM, pro který je důležitý také strategický pohled na věc a
celkové nastavení organizace.
„Protože pokud nemáte správně natavené strategické řízení, vůbec nevíte, co chcete
rozvíjet, co chcete zlepšovat. Potom to, že se budete věnovat zákazníkům v podstatě nic
nevyřeší. Ty jednotlivé oblasti jsou mezi sebou propojené.“ (Švejdarová, 2018)
„Až potom, když toto mám a jsem „kvalitář“, tak mohu mluvit o tom, že zavádím
nějakou metodu kvality a už je asi jedno, jestli to hodnotím nebo nastavuji pravidla
podle metodiky CAF nebo ISO 9001 nebo čehokoliv jiného, protože ty přístupy vychází
z TQM a jsou si v podstatě hodně podobné. Jsou tam nějaké drobné odlišnosti, ale ten
základ řízení kvality by měl být vždy stejný.“ (Švejdarová, 2018)
doc. Půček shledává kvalitu velmi důležitou z pohledu občana, avšak jak dodává, pro
není pro něj důležité, jak organizace ke kvalitě dojde.
„Pro občana je zaměření na kvalitu důležité, je pro něj jistě dobře, když jsou nějaké
standardy kvality a ten úřad takto jedná a funguje. Ale občana to na úrovni metod
kvality v podstatě nezajímá. Pro něj není téma, jestli ten úřad má certifikát, že využívá
metody kvality. Potřebuje, aby to fungovalo.“ (Půček, 2018)
„Představte si, že jdete na úřad a úřednice je na vás milá a vstřícně vyřídí vaši žádost,
anebo, že otevřete dveře a už se na vás tváří naštvaně. To je kvalita. O tom to je, že ti
úředníci se chovají vstřícně, dělají vše pro svého zákazníka, pro občana, to je výstupem
kvality. Občan má jistotu, že úřad se k němu chová vstřícně a vyřídí jeho žádost, jak ji
vyřídit má.“ (Půček, 2018)
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Z tohoto tvrzení je zřejmé, že není za potřebí využívat konkrétních metod a získávat
certifikáty. Řízení kvality není jen o implementaci metod, jak již vyplývá z tvrzení Ing.
Švejdarové (2018). doc. Půček na toto téma dále dodává, že k tomuto stačí zapojit
obyčejný rozum, nicméně pokud s řízením kvality nemá organizace žádné zkušenosti, je
na místě inspirovat se existujícími metodickými rámci.
„Člověk nemusí zavést žádnou metodu, může se řídit selským rozumem a může dělat
užitečné věci. Stačí, aby úředník byl vstřícný, aby se definovaly jasné standardy, aby se
popsaly procesy, co se má dělat, což je vlastně procesní přístup, a nemusím používat ani
CAF ani Model excelence EFQM, ani benchmarking. Prostě si to selským rozumem
zavedu, ale vyžaduje to o tom něco vědět, v opačném případě je určitě možná inspirace
těmi metodami.“ (Půček, 2018)
O důležitosti kvality ve veřejné správě v souvislosti s občanem hovoří také Ing. Plaček,
který kvalitu považuje za součást toho, co veřejná správa občanovi poskytuje.
„Určitě je důležité, aby se veřejná správa zaměřovala na kvalitu, vlastně je to součástí
přidané hodnoty, kterou by veřejná správa měla doručovat občanům. Mělo by to být
součástí nějakého standardu na základě kterého se poskytují veřejné statky a služby.“
(Plaček, 2018)
Nakonec je tu ještě pohled Bc. Šmída, který dává příklad ze své praxe městského úřadu.
„Pro veřejnou správu by měla být kvalita to, za co ji považuje zákazník. My jsme se
začali zaměřovat na kvalitu a její řízení, protože jsme hledali způsob, jak zlepšit služby
právě našim zákazníkům.“
Z výše uvedeného vyplývá, že kvalita má nepochybně své místo ve veřejné správě a je
neoddiskutovatelné, že pro občana má velký význam. Stejně tak má kvalita potenciál
ovlivnit fungování konkrétních organizací, kterým může mimo jiné přinést úspory a
pomoci zvyšovat efektivitu.
6.2.2. Vnímání kvality a občan v roli zákazníka
Metody pro řízení kvality jsou zákaznicky orientované, což znamená, že pro jejich
využívání je jedním ze základních předpokladů identifikace zákazníka. V soukromém
sektoru je toto poměrně jasné, nicméně pro oblast veřejné správy to nemusí být na první
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pohled jednoduchou záležitostí, což naznačeno i během hledání vhodné definice kvality
pro veřejnou správu na začátku této práce. Na základě realizovaného expertního šetření
bylo zjišťováno, jakým způsobem se k této problematice veřejná správa staví a za koho
může považovat zákazníka, kterému kvalitu doručuje.
Z výzkumu vyplynulo, že na zákazníka se veřejná správa celkově, dívá ze dvou úhlů
pohledu. Nejlépe je to poznat právě v přístupu samospráv. Prvním pohledem je kvalita
života ve vztahu k občanovi, druhým pak kvalita poskytovaných služeb konkrétním
úřadem, kde je zákazníkem každý, kdo využívá službu tohoto úřadu. Tedy občané
České republiky, cizinci, další soukromé i veřejné organizace atd.
Podle Ing. Plačka (2018) je vnímání občana jako zákazníka jedním z paradigmat veřejné
správy, avšak v současnosti, jak dodává, se v tomto směru posunujeme dále a občan by
již neměl být pouze zákazníkem. V moderním světě by měl totiž participovat na tom,
jak služby jemu doručované, vznikají.
„V ideálním světě by měl být občan vtahován více do děje, ale jestli mám říci je-li
zákazníkem, ano nebo ne, tak říkám, že ano. Nicméně jak říkám, už jsme se posunuli
trochu dále, takže ten občan není jen pasivním konzumentem.“ (Plaček, 2018)
doc. Půček vnímá občana jednoznačně jako zákazníka a zmiňuje se právě o dvojím
pohledu na kvalitu.
„Občan je určitě zákazníkem. On je například u samosprávy ve dvojí roli. My se bavíme
o občanovi, když se bavíme o kvalitě života. Obec zabezpečuje kvalitu života na úrovni
té obce, a i tam je občan svým způsobem v roli zákazníka. A pak je tu druhá rovina,
přímo poskytované veřejné služby tou obcí a tam je jednoznačně zákazníkem. Když si
jdete vyřídit například občanský průkaz, tak tam jste zákazníkem, když máte dítě
v mateřské školce, jste zákazníkem. Takže občan jako zákazník ano, ale je to v úrovni
poskytovaných služeb a kvality života.“ (Půček, 2018)
Ing. Plaček je tomuto rozdělení kvality do dvou oblastí taktéž nakloněn a navíc, si
myslí, že vše, co úřad vykonává by mělo v konečném výsledku vést také ke zvyšování
kvality života.
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„Ono je to propojené, všechny tyto věci, které by měl poskytovat úřad, by se nějakým
způsobem měly odrazit na kvalitě života. Ta kvalita života je pro mě nějaký kompozitní
indikátor všech jednotlivých indikátorů kvality.“ (Plaček, 2018)
Názor Ing. Pláškové (2018) je v této věci naprosto jasný, protože občan je podle ní
zainteresovanou stranou a z pohledu řízení kvality tak musí být vnímán jako zákazník,
bez rozlišování toho v jaké se nachází úrovni.
Pohled ministerstva vnitra vnáší do problematiky Ing. Švejdarová, podle které je ještě
nutné rozlišovat, jestli se jedná o činnost samosprávnou nebo činnost v rámci přenesené
působnosti. Na základě toho rozlišuje klienta a občana.
„Pokud se věnujeme samosprávě, trochu se odkláníme od těch metod jako je ISO, CAF,
protože ty jsou zaměřeny na toho konkrétního klienta té konkrétní služby, kterou úřad
vykonává. Nevztahuje se to tedy na přenesenou působnost. Když to, pokud se chcete
zabývat spíše tím občanem, tak se budete zabývat kvalitou jeho života budete mu chtít
poskytnout zázemí. Chcete mu postavit cyklostezku, rozšířit mu školu atd., ale není to
ten konkrétní klient, který přijde na úřad. Tady je opravdu potřeba rozlišit tyto dvě
oblasti, jestli je to občan, respektive jestli je to ten klient, který si tam většinou řeší ty
agendy přenesené působnosti.“ (Švejdarová, 2018)
Nicméně také Ing. Švejdarová uvádí, že pokud vezmeme slovo zákazník obecně,
můžeme tak nazývat jak občana, tak klienta, záleží totiž na organizaci, jak si toto
nadefinuje.
„Asi opravdu záleží na každé organizaci, respektive úřadu, koho si pod tím zákazníkem
představí. Jestli je to primárně ten klient, co si jde vyřizovat agendu, respektive jestli je
to prioritně ten občan. Podle toho si organizace potom volí ty jednotlivé metody a ti,
kdo jsou v té kvalitě již pokročilejší, využívají metody dlouhodobě, ti to většinou
kombinují. (Švejdarová, 2018)
Jaký konkrétní pohled na zákazníka má samospráva využívající metod pro řízení kvality
pomohl upřesnit Bc. Šmíd.
„Modely kvality se nás snaží učit, že se má zavádět zákaznický princip, tedy měli
bychom mluvit o zákaznících, nikoliv o klientech atp. Důvodem, proč je občan
zákazníkem, je to, že občané od nás odebírají nějaké služby. Navíc slovo „zákazník“ u
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mě evokuje něco více než například klient, je to někdo, koho si mám vážit, a tak to tu
také vnímáme (na MČ Praha 13, pozn. autora).“ (Šmíd, 2018).
6.2.3. Současný stav řízení kvality a podpora při implementaci metod
doc. Půček je toho názoru, že v současné době je podpora pro řízení kvality a
implementaci metod pro její řízení dostatečná.
„Já si myslím, že se s tím aktuálně pracuje v dostatečné míře, že je dostatečná
metodická podpora, že kdo to chce zavést může. Stále se překládají nové a nové verze
CAF, jsou tu úřady, kam se mohu jít učit, protože řada jich ty metody používá, takže
vlastně mohu zajít tam, kde s tím pracují, poradit se, učit se. Navíc ministerstvo vnitra k
tomu poskytuje metodickou podporu.“ (Půček, 2018)
Podle Ing. Švejdarové se ministerstvo vnitra snaží maximálně podporovat úřady, které
chtějí implementovat systémy řízení kvality, avšak i přes to hovoří o nedostatečném
rozšíření těchto metod, které vyplývá rovněž z analýzy samotného ministerstva
(MVČR, 2016b).
„V současnosti je to na úrovni té územní samosprávy a na úrovni ORP a krajských
úřadů necelá polovina, která metody pro řízení kvality někdy využívala nebo využívá. Je
tu velký problém mezi tím „využívalo“ a „využívá“. Většinou je to zavádění spojené
s velkými finančními náklady, tzn. jsou na to nějaké projekty.“ (Švejdarová, 2018)
Problém toho, proč některé organizace od řízení kvality ustoupili vysvětluje Ing.
Švejdarová dále. Historicky zde totiž byly projekty, které se realizovaly formou jednoho
velkého projektu, do kterého se zapojilo například 20 organizací. Tento systém však
vedl k tomu, že byla nedostatečná motivace pokračovat v další podpoře systému ze
strany organizace, protože do tohoto fungování již nechtěla dávat vlastní finanční
prostředky (více je tato problematika rozebrána v subkapitole Finanční faktory).
„Proběhlo tam například jedno hodnocení přes CAF, ale už se nikdy nezopakovalo. V té
naší analýze je vidět, že právě u té metody CAF je poměrně velký pokles, to samé u
benchmarkingu. Prostě tam, kde byly ty velké projekty, o které si nemusely žádat sami
organizace, ale bylo to přes radu kvality nebo Českou společnost pro jakost, tak tam
opravdu setrvání u té metody není až tak pravdou, jako když si to ten úřad zavedl
z vlastního rozhodnutí. Je to třeba zaujalo, ta metoda se jim líbila, ale když pak viděli ty
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výstupy, tak je to asi nepřesvědčilo a nepokračovali v tom. Nebo jestli potom viděli i ty
náklady, které by to znamenalo… Neumím toto říci.“ (Švejdarová, 2018)
O těchto prvotních projektech podporujících implementaci metod kvality a zkušenostmi
s nimi hovoří také doc. Půček.
„V minulých letech se do toho nalily obrovské peníze, řekl bych až nesmyslně velké.“
„Místo systémových projektů se pomáhalo konkrétním úřadům, obrovské plýtvání. To,
co by mělo stát 300 tisíc, stálo 3 miliony a nikomu to nevadilo. Já jsem byl jediný, komu
to vadilo, ale proč by to mělo stát 300 tisíc, když to může stát 3 miliony? Ten úřad si
vlastně mohl zavést Balanced scorecard nebo nějaké další metody, ale místo drobné
částky to stálo obrovské peníze. Že to má nějaké náklady a že bylo dobře, že tam ty
peníze šly, tomu já rozumím, ale ty peníze byly, v tomto období, nesmyslně veliké.“
(Půček, 2018)
Doc. Půček dále hovoří o tom, že i když do řízení kvality plynuly velké finanční
prostředky, v podstatě z toho pro veřejnou správu nic nebylo, protože nedošlo
k vytváření žádných metodik, ukázek dobré praxe a dalších projektů, které by následně
pomohly ostatním organizacím.
„Ministerstvo pro místní rozvoj ani nechtělo, aby se ty výstupy sdílely navzájem mezi
úřady, což se takhle normálně dělalo. Mohlo se to dát do nějaké centrální databáze,
kam by si každý mohl sáhnout. Prostě tam chyběly ty systémové projekty, ta systémová
nástavba, která by to udělala. Ale to jsou prostě strukturální fondy.“ (Půček, 2018)
K současnému stavu využívání metod pro řízení kvality se vyjádřil také Ing. Plaček,
který uvedl, že v České republice lze pozorovat několik fází, kterými tyto implementace
prochází.
„Myslel jsem si, že jsme již překonali tu fázi, kdy o tom nikdo nic neví a neumí to
korektně používat. Bohužel v současnosti mi to přijde, že jsme stále v této první fázi, kdy
ti, kteří by to měli používat o tom nevědí dost. Ovšem postupně se dostáváme do druhé
fáze, kdy o tom něco víme, máme to na tom úřadě naimplementováno a měli bychom to
používat, jenomže všechny tyto informace končí v „šuplíku“. To znamená, že výstupy
všech těchto nástrojů se nepoužívají pro reálné rozhodování.“ (Plaček, 2018)
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Podle Bc. Šmída současná podpora ze strany ministerstva vnitra není taková, jako tomu
bylo dříve, protože s tím, jak se jednotlivé metody řízení kvality zesložiťují není
jednoduché zvládat jejich implementaci vlastními silami. Oproti minulým obdobím se
však, podle jeho názoru, více pracuje s metodikou a příručkami k jednotlivým metodám.
„Když si vzpomenu na první verze CAF, ty překlady byly naprosto „šílené“. I přes
různá školení dalo hodně práce pochopit, co vlastně metoda vyžaduje.“ (Šmíd, 2018)
6.2.4. Vhodné metody pro veřejnou správu
Se současným stavem využívání a podporou metod pro řízení kvality souvisí dále to,
jaké metody jsou pro oblast veřejné správy vhodné. Východiskem pro toto zkoumání
byla analýza metod a nástrojů, které jsou v současnosti ve veřejné správě využívány a
vyplynuly z analýzy sekundárních dat. Při hledání vhodných metod a nástrojů je
důležité také vycházet z dvojího pohledu na kvalitu.
Pohled doc. Půčka na to, která metoda se mu jeví pro praxi samospráv nejvhodnější je
následující.
„To ISO je náročné, ale je to výborná metoda. CAF je sebehodnocení čili co si
„osebehodnotíte“, to máte, čemu se věnujete, to máte. Model excelence EFQM je
poměrně nákladná metoda. Velmi dobrý je benchmarking.“
Benchmarking je podle jeho názoru skvělým nástrojem pro posuzování výkonosti
jednotlivých oddělení úřadu.
„Když jste tajemníkem městského úřadu a když posuzujete, jestli máte nějaké oddělení
výkonné nebo ne, tak se buď díváte na trend nebo děláte komparaci, tedy
benchmarking.“ (Půček, 2018)
Ovšem pomocí benchmarkingu, jak sám dodává, nelze příliš sledovat kvalitu.
„V benchmarkingu je vidět výkonnost. Nedá se vidět kvalita, nebo dá, ale velmi málo.
Ovšem už ta výkonnost je důležitá, ale není o tom, jestli je ten úředník vstřícný, to
benchmarking většinou neumí nijak podchytit. Ten podchytí, jestli je stavební úřad
výkonný, jestli se sociální dávky vyplácejí, jak mají nebo jestli máte dražší telefony,
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dražší uklízečky, a to pak takový benchmarking, nebo iniciativa, je výborný. Je tam i pár
agend, které se týkají kvality, ale není to úplně ono.“ (Půček, 2018)
Benchmarking vyplynul, jako nejvyužívanější nástroj pro řízení kvality, také z analýzy
ministerstva vnitra (MVČR, 2016b), proto nebylo od věci trochu více se na něj zaměřit.
Názor doc. Půčka je však víceméně vypovídající, pro kvalitu slouží spíše jako podpora.
Ačkoliv Ing. Plaček považuje benchmarking taktéž za výbornou metodu, uvádí její
hlavní problém v prostředí veřejné správy, tedy že zatímco v klasickém benchmarkingu
se organizace srovnává s konkurenty, obce v České republice si nekonkurují.
„Tady v České republice si ty obce nekonkurují, nemohou si přebírat obyvatele, protože
nefunguje „voting with feet“8 a funguje tu „naming and shaming“9. To znamená, že
dobré výkony jsou oceňovány a špatné jsou haněny. Tím pádem, když budete starosta
například Znojma a budete se srovnávat s Břeclaví, a ta Břeclav ukáže lepší výkon, tak
ti lidé si o vás řeknou, že jste „hlupák“ a vy už do toho potom nepůjdete.“ (Plaček,
2018)
Z pohledu Ing. Švejdarové je problém právě to, že benchmarking není systémovým
přístupem a nemůže tak nahrazovat řízení kvality.
„Když zavedete benchmarking nemáte zaveden systém řízení kvality. Chybí tam tlak na
strategii a na další oblasti. Takové zapojení zaměstnanců, to skrze benchmarking prostě
nezískáte.“ (Švejdarová, 2018)
Nicméně myslí si, že v kombinaci se systémem řízení kvality a kompetentními lidmi to
může být užitečný nástroj.
„Pokud tam je zasvěcený člověk, který ví, co je to řízení kvality, funguje strategické
řízení, funguje i ta operativa, nemyslím si, že by byl benchmarking špatným nástrojem.
Ale je to nástroj podporující řízení kvality.“ (Švejdarová, 2018)

8

Vyjádření svého postoje prostřednictvím akce. Fyzický přesun do místa, kde je pro jedince situace výhodnější než
v místě stávajícím. (Somin, 2014).
9

Označení a zostuzování viníků (český překlad).
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Z pohledu ministerstva vnitra pak Ing. Švejdarová hovoří o tom, že benchmarking je
vlastně soukromou záležitostí a ministerstvo neví, jak uvnitř benchmarkingové
iniciativy fungují. Další problém pak vidí i v dostupnosti tohoto nástroje, který přináší
organizacím dodatečné finanční náklady.
„Je tu takový problém, protože všechny tyto přístupy, kromě EFQM, to je licencované,
jsou jinak dostupné. To, že si koupíte u ISO normu za „pětistovku“, to beru jako
dostupné. Ten benchmarking je zaprvé omezen tím, že v benchmarkingové iniciativě
mohou být jen ORP, a za druhé, původně to byl sice projekt pod ministerstvem vnitra,
nicméně teď už je to v podstatě soukromá akce. My přesně nevíme, co všechno se tam
sleduje a ty výstupy neznáme.“ (Švejdarová, 2018)
Z tohoto důvodu ministerstvo vnitra nemůže pracovat na metodické podpoře
benchmarkingu. Na druhou stranu i tak Ing. Švejdarová hovoří o zájmu obcí o tento
nástroj, ostatně vyplývá to i z analýzy (MVČR, 2016b), na kterou se také odkazuje.
„Hodně těch, kteří jsou členy (benchmarkingových iniciativ, pozn. autora) a my s nimi
komunikujeme, si to nemohou vynachválit.“ (Švejdarová, 2018)
Na otázku ohledně vhodných metod využitelných ve veřejné správě byla dotázána také
Ing. Plášková, která v tomto ohledu shledává jako nejlepší systémové přístupy normu
ISO 9001 a metodu CAF.
„Oba nástroje jsou relevantní. Implementace požadavků normy ISO 9001 umožní
postavit základní kámen k nastartování systému kvality. Rozsah požadavků je zaměřen
především na prokázání schopnosti organizace pokračovat ve zlepšování. Metoda CAF
však následně otevře cestu k dalšímu posunu směrem k excelenci.“ (Plášková, 2018)
Kromě systémových přístupů se také zmiňuje o dalších nástrojích, které slouží
k podpoře řízení kvality. Mezi ty může patřit právě benchmarking.
„Pro zlepšování kvality je dále k dispozici celá řada nástrojů i metod, jak všeobecně
použitelných, tak specifických pro oblast návrhu a vývoje, pro nakupování, pro
poskytování služeb, pro monitorování spokojenosti zaměstnanců, občanů a dalších
zainteresovaných stran.“ (Plášková, 2018)
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Již doc. Půček hovořil o normě ISO, stejně tak ji zmínila Ing. Plášková. Pohled Ing.
Švejdarové je takový, že ISO je komplexním přístupem, ovšem nemá vliv na kvalitu
života a udržitelný rozvoj. Záleží tedy na co se samospráva chce primárně zaměřit.
„U toho klienta, který si přijde na úřad vyřizovat svou agendu, tam je to ISO, CAF,
Model excelence EFQM, na rozdíl od občana, kde jsou to spíše ty přístupy místní
agendy (MA 21) nebo CSR, protože tam je opravdu to zaměření na kvalitu života a na
to, jaké poskytnu nadstandardní služby. V rámci samostatné působnosti nikdo nikomu
striktně nepředepisuje, co poskytovat za služby a v oblasti udržitelného rozvoje, tam
jsou ty možnosti opravdu široké.“ (Švejdarová, 2018)
Co se týká kvality života, tak dále uvádí, že metody jako je zejména Model excelence
EFQM a CAF již v sobě mají udržitelný rozvoj jistým způsobem zahrnut, avšak
například u modelu excelence EFQM je problém v jeho náročnosti.
„V České republice jsou asi 3 nebo 4 úřady, které využívají Model excelence EFQM na
dobré úrovni, ale došly k němu přes ISO nebo přes CAF, to znamená, že už jsou hodně
pokročilí.“ (Švejdarová, 2018)
Co se týká kvality života občanů a udržitelného rozvoje, v současnosti je, podle Ing.
Švejdarové, v České republice vázán především na místní agendu (MA 21) a dává se
její implementaci velký prostor. Avšak uvádí, že aby místní agenda měla opravdu smysl
a skutečně docházelo k podpoře udržitelného rozvoje, musí se úřady nacházet
v nejvyšších kategoriích, tedy „A“ a „B“. A v praxi je tomu však velmi omezeně.
„V té kategorii „A“ nebo „B“ se momentálně nachází asi 5 organizací, 5 měst. Což je
v porovnání s celkovým počtem strašně málo. Ona spousta organizací je v té kategorii
„D“ a „C“, ale opravdu to fungování města v souladu s principy udržitelného rozvoje,
o tom se dá mluvit až v těch kategoriích „A“ a „B“.“ (Švejdarová, 2018)
Pohled Bc. Šmída na vhodné metody pro řízení kvality je následující. Zastává totiž
názor, který je podložen praxí městské části Praha 13, že norma ISO 9001 není pro
veřejnou správu příliš vhodnou metodou. Podle jeho slov, když MČ Prahy 13 hledala
způsob řízení kvality, nejvhodnějším se jevil Model excelence EFQM, který však díky
licenčním poplatkům nebyl příliš dostupnou variantou. Z toho důvodu bylo rozhodnuto
o využití modelu CAF, který je zjednodušenou verzí Modelu excelence EFQM pro
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veřejnou správu. Proč je CAF a Model excelence vhodnější vysvětluje jednoduše tak, že
tyto metody pomohou organizaci, pomocí různých otázek, identifikovat slabá místa, na
ta se zaměřit, a začít zlepšovat organizaci od nich. Zatímco ISO 9001 je komplexní
metodou pro zlepšování organizace, která však nehledá její slabiny.
6.2.5. Vliv na transparentnost veřejné správy
Zkoumání vlivu řízení kvality na transparentnost je relevantní z důvodů vyplývajících
z analýzy ukazatelů kvality veřejné správy, a to ve spojitosti s ukazateli úrovně důvěry
v místní vládu a problémovými faktory pro podnikání v České republice. Základní
otázkou bylo, jestli mají metody pro řízení kvality nějaký potenciál zlepšit
transparentnost ve veřejné správě skrze to, že budou v užším kontaktu se zákazníkem,
tak jak k tomu metody organizace vedou.
doc. Půček je z vlastních zkušeností přesvědčen o tom, že využívání metod pro řízení
kvality má vliv na transparentnost dané organizace.
„Vy se vlastně odhalíte, všechny popisy popíšete. Existují procesní mapy, celá opozice
má ty mapy, a musíte popsat všechny procesy, včetně třeba rozpočtového procesu. Musí
se to nadefinovat, takže významně to zmenšuje prostor pro lobismus, korupci. Otázka je
vyhovuje toto těm politikům?“ (Půček, 2018)
Z tohoto tvrzení je patrné, že právě vyšší transparentnost by mohla znamenat neochotu
politiků implementovat metody pro řízení kvality. Podle doc. Půčka pro toto
transparentnost rozhodující překážkou.
„Když skutečně uplatníte normy ISO nebo CAF, musíte to dotáhnout i k tomu
finančnímu řízení a velmi tím zúžíte prostor pro starostu (jako politika, pozn. autora).
On potom není neomezeným vládcem a sám se musí podrobit procesům v podobě
rozpočtů. Což je pro něj komplikace.“
„To znamená, že to se těm politikům často nelíbí, ale jinak nedává ISO žádný smysl, i
ISO umí výjimky, to je v pořádku, ale ten postup se rozkryje. Například ve Vsetíně tam
jsme rozkryli rozpočtový proces, všichni věděli, kdy mají dávat připomínky, jakou
cestou, jak se vypořádávají, každý občan mohl dávat připomínky do rozpočtu, když se
tvořil, to bylo součástí místní agendy. Bylo to transparentní, ale toho starostu to trochu
omezilo, protože i on musel respektovat transparentní postup.“ (Půček, 2018)
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Transparentní postup brání podle doc. Půčka v korupci, brání podvodům, ale, jak
dodává, toto se právě může setkávat s velkým nezájmem, jak na ministerstvech, tak na
úřadech. Politik musí mít velkou odvahu a míru sebekontroly, aby se tomuto fungování
podřídil.
Ing. Švejdarová je toho názoru, že ačkoliv využívání metod pro řízení kvality jako jsou
normy ISO, CAF atp. vede organizace k poznávání vnitřního fungování, záleží čistě na
nich, jestli dají tyto informace k dispozici veřejnosti.
„Tyto informace, jako jsou výstupy metod ISO, CAF, si většinou ten úřad nechá pro
interní potřebu.“ (Švejdarová, 2018)
„Já nedokáži úplně posoudit, že to, když si zavedete nebo využíváte nějakou metodu, jde
ruku v ruce s tím, že jste transparentnější. Tam to opravdu záleží na tom, co vedení chce
mít zveřejněno a co nechce.“ (Švejdarová, 2018)
Určitým způsobem však podle ní mohou pomoci ke zvyšování transparentnosti metody
zaměřené na kvalitu života občana (MA 21, CSR).
„Kde to může, v oblasti transparentnosti pomoci, jsou ty ostatní metody právě zaměřené
na toho občana. To znamená, chci mu poskytnout nějakou informaci, co všechno pro něj
dělám, tam bych viděla, že ten přínos bude. Ale u těchto metod, zaměřených dovnitř
úřadu (ISO, CAF pozn. autora), tam o tom nejsem úplně přesvědčená. Neříkám, že
některé úřady to nemohou správnou formou využít, ale je to opravdu o vnitřním
fungování toho úřadu, což znamená, že většinou se například ani příručka kvality
nedostane na web.“ (Švejdarová, 2018)
Obdobně je o vlivu na transparentnost přesvědčena Ing. Plášková, podle které mohou
k větší transparentnosti přispět pouze dobrovolné aktivity úřadů.
„Transparentnost je vázána pouze na právní povinnost subjektů veřejné správy ve
stanovených oblastech a tyto povinnosti jsou plněny. K větší transparentnosti, nad
rámec právních předpisů, mohou přispět pouze dobrovolné aktivity úřadů dle konceptu
společenské odpovědnosti (CSR), používané nástroje a metody nikoliv, protože záleží na
rozhodnutí příslušného úřadu.“ (Plášková, 2018)
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6.2.6. Standardizovaný přístup k řízení kvality
V části práce věnované ukazatelům kvality bylo rozebráno, že kvalita vykazovaná
českou veřejnou správou není, v porovnáním například s ostatními zeměmi EU,
dostatečná. Je tedy relevantní ptát se, pokud jsou tu metody pro řízení kvality, které
mají potenciál ukázat organizacím cestu ke kvalitě, jestli by nebylo vhodné
implementovat je plošně a povinně.
Pohled ministerstva vnitra, jak uvádí Ing. Švejdarová (2018), je ponechat využívání a
implementaci metod pro řízení kvality na dobrovolné bázi. Tedy, že každá organizace,
především na samosprávní úrovni, má možnost zvolit si, jestli bude metody využívat a
případně jaké bude využívat.
„V tom území, přece jen každé město, každé vedení, ať je to starosta ať je to tajemník
nebo ať je to kdokoliv, kdo tam za tu kvalitu bojuje, musí být o tom přesvědčen, z mého
pohledu, dobrovolně.“ (Švejdarová, 2018)
Názor doc. Půčka je tomu také velmi podobný, protože si myslí, že záleží na místních
podmínkách a nelze říci, že by byla jedna metoda vhodná pro všechny organizace.
„Neexistuje jedna univerzální metoda, která by byla důležitá. ISO je dobré tehdy, když
starosta chce mít certifikát od externí firmy, že ten úřad má zavedený systém, pak to ISO
dává smysl. Starosta vlastní certifikát a říká, tak pane stěžovateli, vy si sice stěžujete, že
úřad nefunguje, ale my na to máme externí firmu, co každé tři roky přijde a certifikát o
tom, že to u nás funguje, nám obnovuje. Pak mu to dává smysl, jinak je to hrozná
byrokracie. To v podstatě tak je, ale je to i bič na úředníky, že skutečně ty procesy musí
být nastavené, jsou ověřované atd.“ (Půček, 2018).
Bc. Šmíd je také stejného přesvědčení, tedy že povinná implementace metod není
vhodnou cestou.
„Problém je, že když se někomu něco nařídí, může to sklouznout k formalizmu. Další
věc je, že v současné době není možné, aby si každá obec implementovala metody sama,
a to kvůli náročnosti jednotlivých metod. Je tedy je potřeba využít služeb poradce, který
se musí zaplatit, to znamená, musí být na to také finanční prostředky. Navíc nikdo
nezaručí, že to i tak nebude pouze formální.“ (Šmíd, 2018)
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Dále si však myslí, že pro zlepšování kvality celoplošně by se dalo využít povinné
implementace a využívání jen konkrétních částí metod.
„Pokud by se vyčlenily konkrétní části z celých modelů, tak by bylo dost dobře možné je
implementovat celoplošně. Například hodnocení zaměstnanců nebo zjišťování jejich
spokojenosti, stejně tak zákazníků.“ (Šmíd, 2018)
Jestli by toto mohlo v praxi fungovat, ale neví, protože jak dodává, záleží také na
samotném vedení konkrétní organizace a na jeho postoji k dané problematice.
O formalizmu se zmiňuje taktéž Ing. Švejdarová, která navíc poukazuje na to, že snahy
o celoplošnou implementaci konkrétní metody již na ministerstvu vnitra v dřívějších
dobách byly, jen tento záměr nebyl nikdy realizován.
„Měla jsem tu i takový materiál, že se na všech ORP bude zavádět CAF. To je takové to
povinné zavádění, které když už někde proběhlo, tak ty projekty nikdy nedopadly dobře.
Je to všechno potom strašně formální.“ (Švejdarová, 2018)
Pro podporu argumentu formálnosti dává příklad ze své praxe v soukromém sektoru,
kde toto funguje naprosto totožně.
„Já jsem toto zažila v soukromém sektoru, kdy u spousty, například výběrových řízení,
byla výhoda, když organizace měla certifikáty, když měla ISO 9001. Ono se to potom
postupně zrušilo, už to nemohlo být jako požadavek ve výběrovém řízení, ale v podstatě
to byl ten boom pro nárůst certifikačních společností. A ty certifikáty, neříkám, že
všechny, ale části z nich se nedalo úplně věřit. Opravdu ten certifikát byl zaplacený
papír na zdi a v té organizaci se vůbec nic nezměnilo. Já se obávám toho, že kdyby tu
bylo něco povinné, dopadlo by to úplně stejně. Formálně na papíře by to bylo, ale tu
kvalitu neřídíte kvůli tomu, že máte za rok jednu zprávu, tu řídíte kvůli něčemu úplně
jinému. To děláte proto, aby ta organizace lépe fungovala a měla o tom zpětnou vazbu.
A myslím si, že právě ve veřejné správě je nejdůležitější to, aby existovala nějaká zpětná
vazba o fungování.“ (Švejdarová, 2018)
Rozdílný pohled na věc má ve věci povinné implementace Ing. Plaček a Ing. Plášková.
Podle Ing. Pláškové (2018) by totiž standardizovaný přístup znamenal jednotnost
v chápání přístupu ke kvalitě. Ing. Plaček pak vidí v nestandardizovaném přístupu jeden
z důvodů, proč příliš nefunguje snaha zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb občanům.
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„Ta politika kvality je dost fragmentovaná a decentralizovaná. My jsme o tom psali a
náš názor byl, že pokud by to mělo jít např. z ministerstva vnitra, mělo by tlačit na obce,
aby udělaly něco povinného, což někde funguje, jako například ve Velké Británii nebo
v některých německých spolkových zemích. Na začátku by to mělo ministerstvo
například chtít u těch činností, které jsou financovány přímo ze státního rozpočtu. Což
částečně někde je, protože když se podíváte, tak jsou například přesně stanoveny určité
standardy sociálních služeb atd. Takže to jde u přenesené působnosti obce. Ty obce by
měly například používat benchmarking na to, jak vydávají občanské průkazy atd. a
v tomhle se zlepšovat. To by dávalo smysl, protože stát to platí, tak má právo na to, aby
dostal co nejlepší službu od obcí. No a ty obce, by to pak realizovali co nejlépe.“
(Plaček, 2018)
Z tohoto tvrzení je patrné, že stát by mohl tlačit na obce, aby se zaměřovaly povinně na
řízení kvality minimálně u služeb přenesené působnosti, protože v zájmu státní správy
by mělo být, aby tyto služby, které na samosprávy deleguje, byly poskytovány s co
největší kvalitou. Poté by tedy byla celoplošná implementace jistých společných rámců
naprosto opodstatněná.
S tímto však ne zcela souhlasí prof. Řepa (2018), z jehož pohledu nelze předepisovat
samostatně působícím organizacím to, jak se mají vypořádat s procesy, které u nich
probíhají, i když se jedná o služby přenesené působnosti. Jde o to, že i když se jedná o
službu přenesené působnosti, pořád je zajišťována zdroji konkrétní samosprávy, a tedy
ona sama nejlépe ví, jaké vstupy a zdroje k zabezpečení tohoto procesu potřebuje.
Tvrzení Ing. Plačka však nesměřovala přímo k tomu, že by státní správa přikazovala
samosprávám, jak mají řídit procesy spojené s přenesenou působností. Myšlenka je
spíše taková, že orgány státní správy mohou po samosprávách vyžadovat plnění jistých
standardů, které by vedly ke zvyšování kvality těchto poskytovaných služeb. Ostatně
jak uvádí doc. Půček:
„Jdete jako občan vyřizovat občanský průkaz a záleží vám na tom, jestli je na vás ta
přepážková pracovnice milá, jestli vás obslouží rychle, nebo jdete na stavební úřad,
chcete stavební povolení, také vám na tom záleží.“ (Půček, 2018).
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6.2.7. Faktory ovlivňující řízení kvality
V rámci expertního šetření bylo dále zjišťováno, jaké jsou významné faktory ovlivňující
zaměření organizací na kvalitu a s ní související implementace metod. Lze říci, že i výše
zmíněná transparentnost by mohla být jedním z takových faktorů, alespoň dle
argumentů doc. Půčka, který velmi dobře zasadil kontext transparentnosti do politické
praxe. O následujících faktorech se však ve svých odpovědích, dotázaní odborníci,
zmiňovali velmi často a lze je tedy považovat za klíčové. Mezi tyto klíčové faktory,
které budou následně podrobněji rozebrány, patří:
1. tlak veřejnosti,
2. politické faktory,
3. finanční faktory,
4. dodatečná pracovní zátěž,
5. konflikty ve vedení úřadu,
6. nedostatečná práce s daty.
Tlak veřejnosti
Opravdu významným faktorem ovlivňujícím zaměření úřadu kvalitu a její řízení je tlak
ze strany zákazníka, občana. Obdobně jako u kvality v soukromém sektoru dochází
k tlaku na organizace ze strany zákazníka, ve veřejné správě to pravděpodobně nemůže
být jinak. O tom se zmiňuje např. Ing. Plášková, podle které je tlak veřejnosti
nejvýznamnějším faktorem pro to kvalitu řídit.
Také podle názoru Ing. Plačka je tlak ze strany občana, veřejnosti, zásadní. A to proto,
aby se samosprávy a veřejná správa celkově začala na kvalitu a následně její řízení
zaměřovat. Ovšem tento tlak zatím není takový, jaký by byl potřeba, k čemuž přispívá i
systém toho, jak jsou v České republice financovány veřejné služby.
„Podle mého názoru, tu ještě není dostatečný tlak od občana. Je to složitější s tím, jaký
máme systém fiskálního federalismu a ti lidé nevědí, kolik je stojí veřejné statky a
služby. Proto na to tak netlačí, aby se v tom ta obec zlepšovala.“ (Plaček, 2018)
Ing. Plaček ještě dodává, že pokud veřejnost vyvine dostatečný tlak, povede to
k přesvědčení především politiků o tom, že kvalita je důležitou součástí fungování
úřadu.
81

„Pokud nějakým způsobem ti lidé začnou tlačit na to, aby se ta kvalita zvyšovala, aby to
bylo lepší, potom všichni ostatní uvidí, že to dává smysl a ti politici tomu budou již
nuceni.“ (Plaček, 2018).
O tlaku ze strany občana hovoří také doc. Půček, který má bohaté zkušenosti
s hodnocením spokojenosti služeb úřadu občanem, na městském úřadě ve Vsetíně.
„My jsme hodnotili spokojenost návštěvníků úřadu jednoduchou metodou, kde byla
taková karta, na které se známkoval, na škále 1 až 5, odbor, na který ten občan přišel.
Napsal tam o jaký odbor se jednalo, zaškrtl známku a když dal špatnou známku, tak dole
mohl napsat ještě komentář. Takže druhý den všichni zaměstnanci viděli, jaké
hodnocení dostali.“
Podle doc. Půčka bylo takové hodnocení skvělou metodou (více o měření spokojenosti
viz. Půček, 2005), která motivovala úřadníky chovat se k zákazníkům vstřícněji.
„Do té doby (než se začala spokojenost hodnotit, pozn. autora) ti úředníci měli pocit, že
je nikdo nedohoní. V okamžiku, kdy zjistili, že neví, kdy tam ti lidé budou stát a hodnotit
je, se snažili nedostat špatné známky. Pochopitelně, když jsme to zaváděli, obrovský
odpor, ti lidé říkali (úředníci, pozn. autora), oni nám vždycky zaškrtají samé pětky.
Protože tam například bylo i přestupkové oddělení, říkali, když k nám občan přijde řešit
přestupek, vždycky nám tam dá pětku, ať jsme vstřícní nebo nevstřícní. Ale ono se
ukázalo, že ti občané jsou víceméně objektivní.“ (Půček, 2018)
Příklady a zkušenosti s jednoduchou metodou hodnocení ukazují, že stačí opravdu
málo, aby se změnil přístup zaměstnanců úřadu k jejich zákazníkovi. Jistým způsobem
to demonstruje zmíněný tlak ze strany občana a celé veřejnosti, který nutí úřad pracovat
lépe a kvalitněji.
Politické faktory
Ani v oblasti řízení kvality nelze abstrahovat od faktu, že politik činí rozhodnutí, která
mu pomáhají realizovat jeho vlastní zájmy, především pokud jde o znovuzvolení.
Z realizovaného expertního šetření vyplynulo, že tyto faktory jsou převážně negativního
rázu, protože politická rozhodnutí o řízení kvality jsou často krátkodobého charakteru
bez dlouhodobého efektu pro kvalitu.
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Velkou překážku zde hraje 4letý politický cyklus. Vzhledem k tomu, že zavedení
fungujícího systému kvality trvá roky, často pro politika není relevantní se touto
problematikou zabývat, protože než systém začne fungovat, již dávno nemusí být ve své
funkci. A naopak, pokud se podaří v jednom volebním období nějaký systém zavést,
neznamená to, že při změně politického vedení bude jeho fungování nadále pokračovat.
Vždy záleží na tom, co který politik od kvality očekává. V tomto ohledu mají skutečně
blíže ke kvalitě a jejímu řízení samosprávy, protože jsou v přímém kontaktu s občanem
a kvalitně fungující úřad může naplnit očekávání politického vedení, tedy napomoci
k jeho znovuzvolení. Jak uvádí doc. Půček:
„Veřejná správa je poměrně široká. Je velký rozdíl, jestli se bavíme o samosprávě nebo
o ministerstvu, protože samozřejmě městský úřad, magistrát nebo obecní úřad je
v úzkém kontaktu s občany, kteří tam bydlí. Tam je logické, že starosta chce, aby úřad
fungoval kvalitně, protože bude za 4 roky znovu volen. Takže vlastně ta samospráva má
zákazníka, občana, který je ohraničeným voličem a tam starosta může brát v potaz to, že
když bude mít kvalitně fungující úřad vrátí se mu to ve volbách. V porovnání například
s ministerstvem, kde sebelépe fungující úřad nemá žádný vliv na to, jestli bude ministr
dále ministrem.“ (Půček, 2018)
Bc. Šmíd a Ing. Plaček také potvrzují, že politický cyklus má výraznou moc ovlivnit to,
jakým způsobem bude konkrétní organizace směřovat. Ing. Plaček navíc dodává další
vliv související s politickými faktory, již zmiňovaný pojem „naming and shaming“.
„Politický cyklus má velký vliv, a pak má ještě vliv ono „naming and shaming“. Zde jde
o to, že cestou k efektivitě je zveřejňování některých údajů. Například při
benchmarkingu. Ovšem všimněte si toho, že benchmarkingové iniciativy jsou uzavřené a
obce tyto údaje nechtějí zveřejňovat. Mají strach, že se na to někdo podívá, podívá se
například na to, kolik stojí vývoz popelnice, někde to bude o 200 Kč dražší, a pak řekne,
vy tu kradete. Ale přitom ta kvalita služby může být úplně jiná. S tím souvisí i to, že se
švindluje s daty, zkrátka ty obce, ti politici nechtějí být za špatné.“ (Plaček, 2018)
Podle Ing. Švejdarové lze problém čtyřletého politického cyklu pozorovat především na
samém počátku implementace metod pro řízení kvality.
„Je tu spousta organizací, které například s metodou CAF začínají čtyřikrát, a to díky
politickým změnám. Tady na to řízení kvality má opravdu vliv i fluktuace lidí, odejde
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vám člověk, který tomu rozuměl, měl znalosti, zkušenosti a v podstatě začínáte mnohde
od nuly.“ (Švejdarová, 2018)
Ovšem Ing. Švejdarová dále dodává, že pokud je některá z metod v konkrétní
organizaci již implementována a dlouhodobě využívána, dokáže v úřadě ustát i změny
politického vedení, které řízení kvality nemusí považovat za důležité.
„Tam kde to funguje dlouhodobě, což máme teď například potvrzené u jedné
organizace, která tu kvalitu již řeší delší dobu a má v současnosti implementován Model
excelence EFQM, tam to může fungovat dále i po změně vedení. Tady konkrétně se před
dvěma nebo třemi roky vyměnilo politické vedení a ta kvalita na nějaký čas „usnula“.
Ovšem tím, jak to tam fungovalo přes deset let, zanedlouho se k tomu vrátili, i když si to
nové politické vedení nepřálo. Na tom úřadě to zkrátka brali jako normální součást
fungování té organizace, popis pracovních činností, vazba do různých procesů atd.“
(Švejdarová, 2018)
Politik také může využívat kvality k naplnění určitých politických zájmů tím, že ukáže,
jak pod jeho vedením úřad funguje. Toho lze docílit tím, že se úřadu podaří získat
ocenění právě v oblasti kvality a jejího řízení. V České republice se jedná o ceny
Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě, které jsou udělovány každý
rok (mvcr.cz, 2018). Konečnou motivací politika pro implementaci metod pro řízení
kvality tak může být spíše ocenění než snaha zavést kvalitně fungující systém, který by
dlouhodobě pomáhal zlepšovat život občanů a poskytované služby.
Bc. Šmíd se zmiňuje o tom, že pokud organizace získá nějaká ocenění, je to pro politika
jistě dobrou reklamou. Avšak dodává, že ocenění lze získat jen za opravdu fungující
systém, což by, dle jeho slov, mělo politické vedení vést k tomu, aby vše fungovalo také
dlouhodobě. Zkušenost má však i s tím, že se politici snažili zavést některou z metod
právě kvůli tomu, aby úřad získal ocenění.
„Mám například zkušenosti z jiných úřadů, kdy se politické vedení snažilo narychlo
zavést některou z metod pro řízení kvality, aby získalo nějaké ocenění. Ovšem, než se to
povedlo, protože to 2 nebo 3 roky trvá, byly volby, a úspěch za rozjetý projekt získalo
nové politické vedení.“ (Šmíd, 2018)
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O snaze získávat ocenění hovoří také Ing. Švejdarová. Podle té se tento problém často
týká i organizací, které mají některou z metod implementovanou a ocenění za ni jíž
získaly.
„Co bych řekla, že je trochu takový nešvar, že těchto přístupů (k řízení kvality, pozn.
autora) je tu spousta a jsou i různě oceňovány. Některé úřady jsou tak spíše sběrateli
různých cen. Tedy nevydrží u jednoho přístupu dlouhodobě, ale protože jsou si ty
přístupy podobné, různě to modifikují. Tím dostávají možnosti získat ceny i za něco
jiného než např. za CAF.“ (Švejdarová, 2018)
Proč je to problémem u organizací, které využívají metody dlouhodobě, vysvětluje dále:
„Nemají tam kvůli tomu potom to sledování trendů a přidanou hodnotu těch metod.
Abych každý rok dělala jinou metodu je sice fajn, mám zaměstnance, kteří se díky tomu
mají v čem vzdělávat, ale ten rozvoj konkrétní metody, to dlouhodobé udržování, které
je podle mě důležitější, jde trochu stranou.“ (Švejdarová, 2018)
Konflikty ve vedení úřadu
Na výše rozebrané politické faktory navazují další faktory, které jsou také spojeny
s vedením úřadu a dávají do souvislosti vedení politické (např. starosta) a nepolitické
(tajemník úřadu). Ukázalo se, že významný vliv na řízení kvality má politické vedení,
které tím může sledovat své politické zájmy. Kromě toho je tu ještě úroveň vedení
úřadu na pozici tajemníka, který není politikem. Pokud je politické vedení a tajemník
úřadu za jedno, nedochází zde k žádnému konfliktu a pak není ani problémem zaměřit
se na řízení kvality a na to, aby se úřad celkově zlepšoval. Naklonění k využití
vhodných metod pro řízení kvality je zde pak veliké (více viz. analýza aktérů).
„Musí tu být souhra mezi tajemníkem a starostou, ten politik to musí chtít. Musí za tím
stát a musí mu to dávat smysl, musí chtít sloužit lidem. Když je tam kvůli jiným věcem,
tak nebude chtít metody kvality, protože to by se ukázalo, že pracuje špatně, to by mu
mohlo uškodit.“ (Půček, 2018)
Zmíněnou souhru mezi politikem a tajemníkem podporuje také Bc. Šmíd (2018), který
zmiňuje, že na úřadě MČ Praha 13 je dlouhodobě stabilní politické vedení jedné
politické strany, které nepochybně přispívá k tomu, že se úřad stále na řízení kvality
zaměřuje úspěšně zaměřuje.
85

Vrátíme-li se zpět k tvrzení doc. Půčka, je vidět, že velkou váhu hraje přesvědčení
politika o tom, že chce sloužit lidem. Toto politikovo přesvědčení pak dává velké šance
tomu, aby se samospráva zabývala řízením kvality. Z tohoto politikova přesvědčení
totiž plyne podpora tajemníkovi úřadu, tedy pokud i on je kvalitě nakloněn, s kterou
může lépe přesvědčovat zaměstnance úřadu o pozitivech řízení kvality. Příkladem doc.
Půčka je městský úřad ve Vsetíně, kde při implementaci normy ISO 9001 bylo právě
toto přesvědčení starosty sloužit lidem. Byl to právě starosta, který přesvědčoval
úředníky o tom, že toto je ten správný přístup, jak by měl úřad fungovat.
„Na těch úřadech jsou vážně lidé, kteří to opravdu chtějí změnit k lepšímu, ale pokud
tam nestojí ten politik, který lidem (zaměstnancům úřadu, pozn. autora) řekne, dneska
jsme tu pro občany, pracujte, no tak to úřad nezavede. A to i kdyby měl úžasného
tajemníka, který to chce, protože když se zavádí takovéto věci, tak to má obrovský
odpor, ti úředníci to nechtějí, oni udělají všechno pro to, aby se to nestalo. Vždyť se
ukáže, že pracují nekvalitně.“ (Půček, 2018)
Zatímco doc. Půček přikládá v tomto ohledu velkou roli politikovi, bez jehož podpory je
velmi obtížné, až nemožné prosadit změny v úřadě, prof. Řepa nepřikládá politickému
vedení až tak významnou roli, protože podle něj je klíčové právě přesvědčení na straně
tajemníka.
„Tu skutečnou, technickou moc má ten tajemník a ten, když dokáže uvažovat stejně jako
ti politici, tedy, že chce sloužit lidem, může s tím leccos udělat a takovýchto „šéfů“ těch
úřadů není úplně málo. Hlavně, vy potřebujete vždycky tu tajemníkovu podporu, ani ne
tak podporu politiků, protože ti už tam za nějakou dobu jednak zase nebudou, a pak by
museli toho tajemníka jedině přinutit, ale když on sám v tom nemá ten vlastní zájem, tak
to nikdy nemůže dopadnout dobře. To on musí být tím aktivním členem.“ (Řepa, 2018)
Ačkoliv na první pohled rozdílné názory, v jednom se oba shodují. Je zde
pravděpodobně dostatek lidí, kteří chtějí fungování úřadů změnit, avšak naráží na
překážky, které jim zabraňují toho dosáhnout. Pro doc. Půčka je touto překážkou
nedostatečná nebo spíše nulová podpora ze strany politika, pro prof. Řepu jsou to
pravomoci a legislativní rámec.
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Ten tajemník musí být „statečný“, protože v mnoha ohledech to znamená překračování
pravomocí a jít proti současné legislativně, protože to je změna. Ta legislativa, jak je u
nás zvykem, se snaží vše zafixovat a nedat žádnou možnost změny.“ (Řepa, 2018)
Lze tedy usoudit, že zde může docházet ke konfliktu. Na jedné straně je tu pohled a
představy politika a na druhé straně úředníka, myšleno tajemníka. Pokud se jejich
postoje rozcházejí, jistě to představuje problém a o tom hovoří Ing. Plaček.
„Když se něco takového realizuje, tak vždycky existuje nějaký konflikt mezi politiky a
úředníky. Jinak to dopadá, když to mají na starosti politici a jinak to dopadá, když to
mají na starosti úředníci s tím, že informační mezera je větší na straně politiků než
úředníků. (Ing. Plaček)
To, že jsou tu různé pohledy na kvalitu mezi politiky a tajemníky naznačuje také Ing.
Švejdarová, podle které se toto dá pozorovat například na tom, jaké metody jsou v praxi
implementovány.
„Jestli je lídrem kvality tajemník bude tíhnout spíše ke kvalitě v rámci fungování úřadu
(normy ISO, CAF, pozn. autora), jestli je to spíše ten starosta, místostarosta, bude
tíhnout k udržitelnému rozvoji (MA21, CSR, pozn. autora), protože tady v té oblasti
udržitelného rozvoje mu to bude přinášet širší možnosti realizace jeho politického
programu.“ (Švejdarová, 2018)
Na druhou stranu dodává, že toto, podle jejího názoru, nepředstavuje výrazný problém,
protože kvalita života (udržitelný rozvoj) a kvalita fungování úřadu by měla jít ruku
v ruce.
Dodatečná pracovní zátěž
Již analýza sekundárních dat ukázala, že častým důvodem k odmítání či opouštění
metod pro řízení kvality jsou finanční náklady a další zátěž spojená s jejich
implementací. Z tohoto důvodu bylo vhodné tyto argumenty blíže prověřit. Ukázalo se,
že dodatečná zátěž pro zaměstnance je opravdu faktorem, který výrazně ovlivňuje to,
jestli organizace implementuje některou z metod či jestli se tato metoda bude využívat.
Například doc. Půček v tomto ohledu hovoří jasně:
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„Zaměstnancům to (implementace a využívání metod pro řízení kvality, pozn. autora)
jednoznačně přidá práci. Já jsem zaváděl několik metod CAF, Balanced scorecard,
norem ISO. To je jako ve firmě. Ve firmě normy ISO zaměstnancům nikdy nepomohou,
to je dobrá věc pro zákazníka. Ve veřejné správě je to totéž. Samozřejmě pomíjím takové
lidi, kteří chtějí pečlivě a dobře pracovat, těm to samozřejmě pomůže, bavíme se tu o
normálním zaměstnanci jako takovém, pro něj je to práce navíc. Musí se usmívat, musí
být laskavý, musí být vstřícný, musí být všechno to co on nechce. Musí pracovat
v termínech, musí existovat standard, kterým se musí řídit.“ (Půček, 2018)
Vhodné je pozastavit se nad tvrzením, že zaměstnancům, kteří chtějí pečlivě a dobře
pracovat tyto metody pomohou. O něčem podobném se zmiňuje také prof. Řepa (2018)
tedy, že v každé organizaci je určité procento lidí, kteří mají celostní uvažování a jsou
tahouny v případě změn, které uvnitř organizace probíhají a potvrzuje to také Bc. Šmíd
(2018). V každé organizaci je cca 10 – 15 % lidí, kteří jsou jejími tahouny, dále 20 – 30
% těch, kteří jsou opravdu dobrými pracovníky a 35 – 40 % průměrných pracovníků.
Nakonec je tu ještě malé procento lidí, což obvykle bývá 10 – 15 %, kteří jsou vyloženě
špatní a neloajální. Bc. Šmíd k tomu dodává, že snahou každé organizace by mělo být
zvyšování počtu pracovníků v prvních dvou skupinách a samozřejmě co největší
eliminace pracovníků z poslední zmíněné skupiny.
Z tvrzení doc. Půčka proto vyplývá, že pokud má organizace velmi malé zastoupení
zaměstnanců mezi tahouny a dobrými pracovníky, je pravděpodobnost implementace
některé z metod pro řízení kvality opravdu malá, protože se bude jednat o průměrné až
špatné pracovníky, pro které to bude znamenat pouze zátěž navíc.
Ohledně dodatečné pracovní zátěže Bc. Šmíd připouští, že především počáteční fáze a
implementace metod pro řízení kvality, přináší úřadům zvýšenou zátěž.
„Na začátku je to větší zátěž, než se to do dostane lidem „pod kůži“, jsou potřeba
školení a je složité napsat například tu první hodnotící zprávu (řeč je konkrétně o
metodě CAF, pozn. autora). Takže na začátku to náročnější je, ale časem se ta zátěž
minimalizuje, hodnotící zprávy se jen modifikují a lidé jsou již proškolení, již vědí, co
mají dělat.“ (Šmíd, 2018)
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Podle Šmída je ale jasné, že s tím, jak se náročnost metod pro řízení kvality postupně
zvyšuje, což je logické, pokud se má organizace neustále zlepšovat, poroste také zátěž
kladená na zaměstnance.
„Ovšem je fakt, že v současnosti je například metoda CAF mnohem složitější, než tomu
bylo dříve, takže zavedení se patrně neobejde bez nějakého externího poradce.“ (Šmíd,
2018)
Zvýšenou zátěž na zaměstnance potvrzuje také Ing. Plášková, ale podle ní by měl každý
zaměstnanec přemýšlet o své práci a navrhovat její zlepšení, což by mělo vést k tomu,
že jeho celkové pracovní zatížení se může v dlouhodobém horizontu naopak snížit.
Zvýšenou zátěž zaměstnancům tedy přináší především počáteční fáze fungování a
implementace, avšak podle tvrzení dotázaných odborníků by neměla být nějak
nepřiměřeně velká, navíc, pokud zaměstnanec dostane prostor pracovat na tomto
projektu v jeho standardní pracovní době, tak jak se o tom zmínil Bc. Šmíd.
Významným problémem, který způsobuje toto přesvědčení o dodatečné zátěži může být
to, že v organizacích samosprávních celků se nachází vyšší procento „průměrných“ a
„špatných“ pracovníků, kteří nejsou ochotni v první fázi přistoupit na změnu a
implementaci metod vnímají jako přidanou práci k jejich standardní pracovní náplni.
Finanční faktory
Mezi finanční faktory lze zařadit jak finanční náklady, které jsou s implementací metod
spojeny, tak i finanční podporu při projektech, kterou samosprávám nabízí ministerstvo
vnitra a další. Oboje má totiž vliv na to, jestli se organizace do implementace a
využívání metod pustí.
Začněme otázkou, jak je to s finančními náklady spojenými s implementací metod. Ing.
Švejdarová připouští, že implementace je spojena s vyššími náklady a jak sama uvádí:
„To prvotní zavedení je asi nejdražší. Potom tedy možná certifikace, pokud jde o normy
ISO.“ (Švejdarová, 2018)
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Avšak z hlediska dlouhodobého užívání si Ing. Švejdarová nemyslí, že by finanční
prostředky měly být to hlavní, proč zavedený systém opouštět, ale připouští, že při
implementaci určitou roli hrát mohou.
„Nemyslím si, že když už je to někde zavedené a je to funkční, tedy tomu vedení to
přináší nějaká pozitiva, že by měly být peníze důvodem proč od toho ustoupit. Z pohledu
zavádění si také nemyslím, že peníze jsou to hlavní, ale samozřejmě řada organizací do
toho kvůli penězům vůbec nejde, protože se jim to zdá finančně náročné.“ (Švejdarová,
2018)
Toto potvrzuje také Ing. Plášková (2018), podle které z dlouhodobého hlediska
implementace výrazně nezvýší náklady organizace, naopak zvýší kvalitu a tím náklady
sníží. Obdobně Bc. Šmíd (2018) se přiklání těmto názorům a v implementaci ani
v udržování systému nespatřuje nějaké výraznější náklady.
Otázkou tedy je, kde organizace nevyužívající těchto metod vidí zmiňované náklady. To
vysvětluje také Ing. Švejdarová, podle které je problém především v odměňování lidí,
kteří se na implementaci podílí.
„Ti lidé se ne úplně jednoduchým způsobem odměňují, protože to je vlastně jakási práce
navíc. Takže to odměňování probíhá většinou nějakými jednorázovými odměnami
vázanými na plnění dlouhodobého cíle (vynaložení větších finančních prostředků
najednou, pozn. autora), byť to vlastně dělají průběžně. A další problém je, že to
odměňování ve veřejné správě není vázáno na cíle, ale na úkoly. V tomto systému ta
kvalita vlastně němá místo. Tam jsou to opravdu ty jednorázové odměny při ročním
nebo pololetním odměňování.“ (Švejdarová, 2018)
Odměňování je samozřejmě spojené i s faktorem dodatečné zátěže zaměstnanců. Jak již
bylo zmíněno výše, především začátky využívání metod jsou spojeny s vyšší zátěží, což
je nepopiratelné a je to právě odměňování, ve kterém organizace mohou vidět další
náklady.
Velmi zajímavá je spojitost implementace metod a finanční podpory ve formě dotací.
Podle oslovených odborníků, pokud je možné na konkrétní projekt, spojený
s implementací metod pro řízení kvality, získat finanční prostředky například ve formě
dotace, samosprávy se k realizaci přikloní spíše, než kdyby měly vše financovat ze
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svých vlastních zdrojů. Ing. Plaček (2018) toto považuje za problém, protože motivace
úřadů není v tomto případě tažena snahou zvyšovat kvalitu, ale je pouze finanční (O
tomto problému již byla zmínka v subkapitole Současný stav řízení kvality a podpora
při implementaci metod, v kontextu podpory v minulých letech. V této době se výrazně
jevilo, že hlavním motivátorem pro implementaci metod bylo dosažení na finanční
podporu).
„Ten úřad do toho jde, ale jen proto, aby získal ty peníze. Dostane peníze, zaplatí lidi a
řekne, teď to tu nějak funguje. To že vám ministerstvo dá nějaké peníze je super, vy to
uděláte, dáte to do „šuplíku“ a to je celé.“ (Plaček, 2018)
Ing. Plaček také dodává příklad toho, jak se samosprávy rozhodují, po finanční stránce,
o tom, jestli začnou využívat konkrétní metody či nástroje.
„Postoj je takový, že když jsme mapovali asi 20 benchmarkingových iniciativ, které
fungují v ČR, ty úřady do toho vždy šly, pokud na to dostaly dotaci. Pokud to měly
financovat z vlastních zdrojů, tak se jim do toho příliš nechtělo. Jde o to, že klasický
benchmarking pro velké město nevyjde nijak draho. To se může pohybovat od 50 do 200
tisíc, v závislosti na tom, co děláte, ale pak tu máte ty dodatečné náklady, a to jsou ti
lidé. Vy jim musíte zaplatit to, že dělají nějakou práci navíc.“ (Plaček, 2018).
To ukazuje, že organizace mají největší obavy z nákladů vynaložených na lidské zdroje,
a tedy těmto nákladům přisuzují rozhodující váhu, pokud se rozhodují o implementaci
některé z metod či o jejím dlouhodobém využívání. Je patrné, že faktor dodatečné
zátěže zaměstnanců se pro organizace projevuje po finanční stránce. Pro organizace
není problém dát zaměstnancům pro realizaci těchto projektů prostor v rámci jejich
pracovní doby, problém je ale to, že jejich práci musí finančně ohodnotit. Potvrzuje to
také doc. Půček, který uvádí svou zkušenost s tímto problémem.
„My jsme třeba na městském úřadě Vsetín, kde jsme zaváděli ISO 9001 a 14001, to
certifikovali jen proto, že na to byla tehdy dotace. Kdyby na to nebyla dotace, tak
bychom to necertifikovali. A kdybych tušil, kolik to dá práce, tak bychom to asi nedělali
vůbec.“ (Půček, 2018)
Významným finančním faktorem je tedy to, že organizace musí dodatečně odměňovat
zaměstnance, kteří se podílí na implementaci metody a jejím následném fungování.
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Nedostatečná práce s daty
Velkým problémem veřejné správy všeobecně je nedostatečná práce s daty. Ačkoliv se
v posledních letech daří data sbírat, organizace veřejné správy s nimi neumí nebo
nechtějí pracovat. Proč je tento faktor významným při řízení kvality a implementaci
metod pro řízení kvality je nasnadě. Pokud organizace neumějí nebo spíše nechtějí
pracovat se sebranými daty, nemají absolutně žádnou motivaci implementovat metody
či nástroje, které jim možnosti sběru a vyhodnocování dat poskytnou. Ing. Plaček uvádí
svůj pohled na aktuální stav práce s daty ve veřejné správě:
„Problém je takový, že nejdřív jsme o tom nic nevěděli, teď o tom něco víme, ale pořád
je to málo. A z toho se dostáváme k dalšímu probému, my už to používáme, ale s těmi
výsledky nepracujeme.“ (Plaček, 2018)
Přitom pro zvyšování kvality poskytovaných služeb či kvality života občanů je nutné
sledovat, vyhodnocovat a dělat rozhodnutí na základě trendu a stavu ukazatelů, které si
organizace stanoví. Metody pro řízení kvality tyto ukazatele nabízí a je to jednou
z jejich hlavních přidaných hodnot uživateli.
„To že používáte CAF, ISO nebo něco jiného znamená, že si nastavíte nějaké ukazatele,
které průběžně sledujete. Průběžně ve veřejné správě znamená jednou za čtvrt roku, a i
to je podle nich moc. Já to pořád vidím tak, že je to málo, proč mám hodnotu zjišťovat
čtyřikrát za rok. Když jsem zaváděla ISO ve výrobních firmách, tam se to děje denně, xkrát denně. Takže ta veřejná správa je někde jinde. Ale prostě máte nějaké průběžné
informace a průběžně je sledujete v trendech. Jak se to vyvíjí, to si myslím, že je ten
největší přínos pro veřejnou správu nebo by byl. (Švejdarová, 2018)
Problém s vyhodnocováním dat byl již zmíněn výše při rozebírání politických faktorů.
Zde je vhodné zopakovat tvrzení Ing. Plačka (2018), že obce nechtějí zveřejňovat data a
často je záměrně zkreslují, aby nebyly za špatné, protože platí „naming and shaming“.
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6.3. Analýza aktérů
Následující analýza aktérů má za cíl zjistit postoje jednotlivých aktérů, na úrovni
samosprávy, k řízení kvality a jejich vlivu na její řízení.
Identifikace aktérů a jejich postoje byly zjištěny ze studia dokumentů a realizovaným
expertním šetřením.
6.3.1. Popis jednotlivých aktérů
Zákazník
Z expertního šetření vyplynulo, že pro samosprávu je pohled na zákazníka dvojitý.
Jednak je to občan, který na daném území žije a využívá veřejných služeb, a pak
zákazník, který přichází do kontaktu pouze s úřadem, kde vyřizuje svou agendu. Ovšem
i občan vyřizuje na úřadu svou agendu a tím pádem je jakousi podmnožinou zákazníka,
který má specifický vztah k dalším aktérům.
Mezi zákazníky úřadu lze řadit občany, turisty, cizince, právnické osoby, jiné
organizace atd., tedy každého, kdo využívá služeb úřadu. Může se jednat i o veřejné
služby, například podnikatelé, využívají také komunálních služeb. Avšak ne každý
zákazník je občanem, který má zájem na kvalitě života v daném území.
Pohled na řízení kvality
Zákazníka zajímá primárně fungování úřadu a způsob jakým budou vyřízeny jeho
požadavky a poskytnuty mu služby.
Vztah k ostatním aktérům
Vztah s vedením úřadu, kterému má možnost dávat své podněty a zaměstnanci úřadu, se
kterými přichází do styku.
Občan
Občanem je myšlen občan České republiky, trvale žijící na území působnosti úřadu,
starší 18let, který má volební právo a využívá služeb místní samosprávy. Je
zákazníkem, který od místního úřadu očekává i zvyšování kvality jeho života.
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Pohled na řízení kvality
Ačkoliv je občan zákazníkem, vyřizuje na úřadě svou agendu, má navíc ještě specifické
požadavky, které ovlivňují další aktéry. Občana zajímá kvalita prostředí, ve kterém žije
a kvalita jeho vlastního života. Je příjemcem služeb poskytovaných veřejnou správou, a
tedy i zde požaduje, aby byly poskytovány co nejkvalitněji. V kontaktu s úřadem má
stejné požadavky jako zákazník obecně.
Vztah k ostatním aktérům
Občan má v první řadě stejné vztahy jako každý zákazník, je jeho podmnožinou. Vztah
k vedení úřadu a vztah k zaměstnancům úřadu.
Každý občan je ale navíc voličem, o kterého usilují politici v místní samosprávě. Občan
tedy svými postoji ovlivňuje politikovo jednání, který jedná tak, aby získal jeho hlas ve
volbách. Občan má možnost ovlivnit politické vedení svými požadavky.
Úřad
Úřad je místem, kde působí tři aktéři mající vliv na řízení kvality. Jsou jimi politické
vedení, vedení úřadu a zaměstnanci úřadu. Důležité je, že tito tři aktéři mohou mít různá
přesvědčení ohledně kvality a mohou tak ovlivňovat zaměření úřadu na její řízení.
1) Politické vedení úřadu
Jedná se o politické vedení úřadu, které získalo svůj mandát ve volbách a působí ve své
funkci. Politické vedení má politické zájmy, a to hlavně být znovuzvoleno. Tomu
přizpůsobuje fungování úřadu.
Pohled na řízení kvality
Záleží na přesvědčení politického vedení o kvalitě. Dobře fungující úřad poskytující
kvalitní služby a rozvíjející kvalitu života může přinést pozitivní reakce od občana.
Nicméně není jisté, že řízení kvality k tomuto opravdu povede. Problémem je
implementace systému řízení kvality. Je totiž náročnější na zdroje, jak lidské, finanční,
tak časové. Časová náročnost implementace je asi to nejzásadnější, proč politické
vedení může váhat. Samotná implementace, která trvá 2-3 roky, neznamená efekt, který
by ocenili voliči okamžitě. Fungující systém kvality je totiž dlouhodobou záležitostí.
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V případě neúspěšné implementace se navíc politické vedení může dostat pod tlak
opozice a riskovat tak i ztrátu voličů. Politické vedení tedy při rozhodování, zda řídit
kvalitu, posuzuje i své vlastní politické zájmy.
Vztah k ostatním aktérům
Protože politické vedení sleduje své politické zájmy je ve vztahu s občanem, který je
jeho voličem. Ten má možnost politickému vedení dát svůj hlas ve volbách, a tedy je na
místě sledovat jeho požadavky.
Politické vedení může působit na občana tím, že se zasazuje o zvyšování kvality jeho
života. Pokud jde ovšem o to, že občan je stále zákazníkem, působí na něj skrze
fungování úřadu. Toho může politické vedení dosáhnout prostřednictvím vedení úřadu a
zaměstnance úřadu. Má tedy vztah také k zaměstnancům úřadu, kteří přichází do
přímého styku s občanem.
Existuje tu také oboustranný vztah mezi politickým vedením a vedením úřadu. Tento
vztah je z pohledu řízení kvality založen na přesvědčení politického vedení o kvalitě a
také na přesvědčení vedení úřadu o kvalitě. Mezi těmito aktéry existuje vzájemný vztah,
tedy dostávají se konfrontace s názory.
2) Vedení úřadu
Vedením úřadu je myšlena především pozice tajemníka úřadu, který vede úřad bez
politických vlivů, tedy není motivován hlasy voličů. Vedení úřadu má zásadní vliv na
dlouhodobé udržování systému kvality.
Pohled na řízení kvality
Klíčové je vnitřní přesvědčení tajemníka úřadu o tom, že zaměření na kvalitu může
pomoci jak zaměstnancům úřadu, tak i zákazníkům. Bez tohoto přesvědčení je menší
pravděpodobnost, že se úřad na řízení kvality zaměří.
Vztah k ostatním aktérům
Platí zde oboustranný vztah s politickým vedením, se kterým se dostává do konfrontace
ohledně názoru na kvalitu. Tento vztah si zaslouží větší pozornost a je rozebrán
v následujícím odstavci.
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V názorové konfrontaci může nastat shoda v postojích nebo jejich neshoda. Kombinace
shody a neshody v názorovém přesvědčení o kvalitě jsou uvedeny v tabulce č. 6.
V případě neshody záleží na vyjednávací síle aktéra, tedy dokáže-li přesvědčit
protistranu. Jak bylo zjištěno z realizovaného expertního šetření, politik může přenést
svá přesvědčení na vedení úřadu, avšak pro dlouhodobé fungování systému kvality je
podstatný hlavně pohled vedení úřadu. ANO, v tabulce, vyjadřuje pozitivní postoj
aktéra ke kvalitě, aktér považuje řízení kvality za přínosné, NE vyjadřuje negativní
postoj aktéra.
Tabulka 6: Konfrontace názorů mezi politickým vedením a vedením úřadu
Politické
vedení

Vedení
úřadu

ANO

ANO

++

NE

ANO

-+

ANO

NE

+-

NE

NE

--

Hodnocení

Komentář
Pozitivní shoda názorů na kvalitu vede
k orientaci na kvalitu a existuje zde potenciál
dlouhodobého fungování.
Negativní pohled politika na řízení kvality,
avšak pozitivní ze strany vedení úřadu, překážka
pro počáteční fáze řízení kvality, avšak pozitivní
pro její dlouhodobé fungování.
Negativní pohled vedení úřadu na kvalitu.
Pozitivní vliv na počáteční fáze v řízení kvality
(podpora politika), ovšem negativní z pohledu
dlouhodobé udržitelnosti.
Negativní shoda názorů, řízení kvality není
důležité.

Zdroj: vlastní zpracování

3) Zaměstnanci úřadu
Zaměstnanci úřadu vykonávají jednotlivé agendy úřadu a svou prací ovlivňují jeho
fungování. Přichází do přímého kontaktu se zákazníkem a ovlivňují jeho vnímání o
poskytovaných službách.
Pohled na řízení kvality
Pohled většiny úřadníků je takový, že řízení kvality jim nepřinese nic pozitivního,
pouze další pracovní zátěž (platí pro průměrného zaměstnance, kterých je v organizaci
většina).
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Vztah k ostatním aktérům
Zaměstnanci úřadu jsou ve vztahu s politickým vedením, vedením úřadu a se
zákazníkem. Politické vedení a vedení úřadu má vliv na zaměstnance úřadu.
Zaměstnanci úřadu jsou v přímém kontaktu se zákazníkem a ovlivňují jeho vnímání
toho, jak úřad funguje.
Ministerstvo vnitra
Usnesením vlády ČR č. 1232 (Vláda ČR, 2006) došlo k přenesení koordinace
regulatorní reformy a reformy modernizace ústřední státní správy na ministerstvo vnitra.
Z těchto důvodů zde vznikl Odbor reformy regulace a kvality veřejné správy. Aktuálně
problematika a podpora kvality spadá pod Odbor strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy. Kvalitu ve veřejné správě ministerstvo vnitra podporuje v rozsahu
stanoveném Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020
(mvcr.cz). V rámci podpory kvality a jejího řízení ministerstvo vnitra uděluje také ceny
za kvalitu (kvalitavs.cz).
Pohled na řízení kvality
Ministerstvo vnitra poskytuje metodickou, a podle vypsaných projektů také finanční,
podporu pro implementaci metod pro řízení kvality. Dále oceňuje úřady, které mají
systémy pro řízení kvality implementovány.
Vtah k ostatním aktérům
Vtah ministerstva vnitra je dán směrem k úřadu, který má možnost podporovat ohledně
řízení kvality. Vztah je obousměrný, protože nejprve se musí úřad obrátit na
ministerstvo vnitra, které ho následně může podporovat.
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6.3.2. Identifikace klíčových aktérů
Tabulka 7: Postup identifikace klíčových aktérů
Potenciální
klíčový aktéři
ve vztahu
k zaměření na
řízení kvality

Pozice a základní úloha aktéra
Zdroje a
odpovědnost

Role a legitimita

Vzájemné vztahy

Zákazník

Zásadní
tlak na kvalitu služeb

Zpětná vazba úřadu

Vedení úřadu,
zaměstnanci úřadu.

Občan

Zásadní
tlak na kvalitu služeb
a života

Zpětná vazba úřadu.
Volí politické
vedení.

Vedení úřadu,
zaměstnanci úřadu,
politické vedení.

Odpovědnost za
plnění požadavků
voliče

Vedení úřadu,
zaměstnanci úřadu,
občan.

Odpovědnost za
kvalitu služeb

Politické vedení,
zákazník,
zaměstnanci úřadu.

Odpovědnost za
vykonávání agend
úřadu

Politické vedení,
vedení úřadu,
zákazník.

Finanční zdroje.

Úřad jako celek.

Politické
vedení

Vedení úřadu

Zaměstnanci
úřadu

Ministerstvo
vnitra

Zásadní
Pro počáteční
podporu řízení
kvality
Zásadní
Kvalita
poskytovaných
služeb
Méně zásadní

Zcela nevýznamná
(zaměření na kvalitu
je dobrovolné)

Zdroj: Zimmermann, Maennling, 2007 v Zahradník, Dlouhá, 2016. Upraveno autorem
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Schéma 8: Určení klíčových aktérů

Zdroj: Zimmermann, Maennling, 2007 v Zahradník, Dlouhá, 2016. Upraveno autorem

S1 – Zákazník, Občan, Vedení úřadu
S2 – Občan, Vedení úřadu
S3 – Občan, Vedení úřadu
S4 – Občan, Politické vedení, Vedení úřadu
Z analýzy vyplynuli dva klíčoví aktéři, kteří mají zásadní vliv na to, zda se organizace
zaměří na kvalitu a případně její řízení, k čemuž může využít některé z metod. Jak je
patrné ze schématu č. 8, zásadními aktéry jsou občané a vedení úřadu.
Občané mají významný tlak na politické vedení a také na vedení úřadu, disponují
rozsáhlou sítí a díky tomu, že žijí v místě působení úřadu, mají větší vliv než zákazník
přicházející do kontaktu pouze se službami. Tlak ze strany občana je zásadní, protože
nutí úřad a politické vedení něco změnit. Bez tohoto tlaku záleží čistě na vedení úřadu a
politicích, jestli se budou na řízení kvality zaměřovat. Dále je tento tlak významnější
než tlak zákazníka využívajícího pouze služeb úřadu, protože občan požaduje i kvalitu
života.
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Vedení úřadu je zásadní proto, že bez jeho podpory nemá řízení kvality dlouhodobě
žádný potenciál. Vedení úřadu přesvědčené o smyslu kvality má navíc možnost ovlivnit
názor politického vedení a zaměstnanců. Ačkoliv politické vedení může také
podporovat implementaci systémů kvality, není pro jeho fungování a udržitelnost
zásadní, protože politické vedení se může v příštích volbách změnit.
Schéma 9: Grafické znázornění sítě aktérů

Zdroj: vlastní zpracování

6.4. Řízení kvality ve státní správě
V následující podkapitole bude přiblíženo řízení kvality v orgánech státní správy.
Problematika kvality je zde poněkud odlišná, a tak byla snaha získat alespoň základní
přehled o tom proč jsou metody pro řízení kvality ve státní správě využívané naprosto
minimálně. Tento fakt vyplývá především z analýzy ministerstva vnitra (MVČR,
2016b) jehož šetření v rámci orgánů státní správy bylo podrobněji popsáno
v podkapitole 5.2 této práce. Dotazy na odborníky byly zaměřeny konkrétně na
ministerské úřady, tedy nebyly směřovány na veškeré správní úřady, které zmiňuje ve
své analýze ministerstvo vnitra (MVČR, 2016b: 37). Svůj pohled na tuto problematiku
poskytl doc, Půček a Ing. Švejdarová.
Z jakého důvodu není o řízení kvality zájem na ministerských úřadech vysvětluje doc.
Půček. Jeho názor koresponduje s politickými faktory, které byly identifikovány u
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samospráv. Tyto faktory se zde projevují velice silně v tom, že politik nemá motivaci
mít kvalitně fungující úřad, a to z toho důvodu, že je, dle slov doc. Půčka, velice daleko
od lidí, občanů, které by kvalitou ovlivnil.
„U toho starosty může být přínos skutečně velký, protože občan ocení, když je přátelský
úřad. Na ten úřad totiž chodí a řekne, ano ten úřad dobře funguje, a to je pomoc pro
toho starostu, protože tím vlastně získává voliče. Když ten člověk chce sloužit a nedělá
to kvůli tomu, aby byl znovu starostou, tak vlastně je to takové bezprostřední. Ale u toho
ministerstva, kdybyste měl perfektně fungující úřad, nejlepší na světě, tak to pro nikoho
nic neznamená, protože pak jsou volby, ono to na těch volbách nějak dopadne a vůbec
nezáleží na tom kolik jste toho „odmakal“ předtím. I kdybyste měl nejlepší úřad na
světě, pořád to neznamená, že se stanete znovu ministrem. Takže tam ta vnitřní motivace
je mnohem menší než u těch obecních úřadů. Tam ten kontakt s tím člověkem je mnohem
větší.“ (Půček, 2018)
Na otázku, jestli by přeci jen metody pro řízení kvality nemohly být pro ministerstva
přínosná alespoň v tom, že pomohou v optimalizaci využívání zdrojů a výkonnosti
reaguje doc. Půček poznámkou, že sice ano, ale nestane se to hned. To z toho důvodu,
že by se prokázalo, kolik lidí je na těchto úřadech navíc.
„Ty úřady jsou nastavené na maximální výkon, který občas nastane, a když tam ti lidé
nebudou, tak, by ti zbylí museli opravdu tvrdě pracovat. Takže na těch ministerstvech je
jádro lidí, možná 30 procent lidí, kteří opravdu tvrdě pracují a jsou to úžasní úředníci,
pak je tam nějakých 40 procent takových, kteří někdy pracují a někdy ne, a pak je tam
30 procent lidí, kteří kdyby tam nebyli, tak se nic nestane.“ (Půček, 2018)
Svou roli v tomto případě hrají také politické vlivy, protože ministr je ve své funkci 4
roky, a aby bylo možné zvyšovat výkonnost úřadu, musí ho velmi dobře znát a věnovat
se mu. Jak do. Půček pokračuje:
„Jenomže kteří to jsou ti lidé, co nejvíce pracují. To se většinou nedá poznat. Ministr,
než by to poznal, tak už tam nebude, protože ten úřad musíte znát velmi dobře a ministr,
to je politik, ten nemá čas zkoumat, jak úřad pracuje, a hlavně ministr ví, že potřebuje ty
věci hned, rychle. Pokud by zoptimalizoval úřad z hlediska pracovníků, tak by se mohlo
stát, že místo do dvou dnů dostane některé podklady do tří, ale potřebuje je mít do dvou.
A to je vlastně nastavení na tu rychlost toto, proto je tam těch zaměstnanců o dost více,
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než by být muselo. A navíc zoptimalizovat to, to je hrozná práce. Také ti vedoucí
zaměstnanci by museli být všichni kompetentní, a to je další velký problém. Takže
výkonnosti ano, ale možná se to stane za deset, za dvacet let až na tom bude skutečně
více záležet.“ (Půček, 2018)
Co je podle jeho slov poměrně nepochopitelné, že metody pro řízení kvality a řízení
kvality obecně se nevyužívá na místech státní správy, kde by to mělo smysl, na místech,
která jsou v kontaktu s občany a dalo by se jejich fungování zefektivnit.
„Některá pracoviště jako je třeba finanční úřad nebo úřady práce, ty by se daly těmi
metodami kvality velmi dobře zefektivnit, protože to je vlastně kontakt s tím normálním
zákazníkem. Přesto se to děje ve velmi omezené míře, protože pro ministerstvo financí to
není podstatné, pro ministerstvo práce a sociálních věcí také ne.“ (Půček, 2018)
Podle názoru Ing. Švejdarové je zásadní překážkou to, že ministerstva nefungují jako
jeden celek a je tedy velmi složité implementovat systém řízení kvality komplexně skrz
celý úřad. Navíc zmiňuje, že pro implementaci do celého úřadu by musel přijít tlak
shora, tedy pravděpodobně od ministra.
„Na ministerstvu funguje jako jeden celek jeden odbor, maximálně jedna sekce. A těch
sekcí tu je více, podle toho, jaké je to ministerstvo. A to už je moc úrovní řízení nad
sebou a pokud ten tlak nebude úplně shora, ze strany ministra nebo náměstků, tak ten
systém nemá v podstatě šanci uspět. Může to fungovat v rámci jednoho odboru, pokud
to bude chtít ředitel, ale nemůže to fungovat v rámci celého systému tak, že si to vymyslí
někdo tady zespodu a my si to zavedeme na celém ministerstvu.“ (Švejdarová, 2018)
Toto připodobňuje k fungování velkých korporací v soukromém sektoru, kde je princip
podobný.
„Vezměme například nadnárodní organizace, tak tady musíte taky jít úplně od toho
nejvyššího vedení.“ (Švejdarová, 2018)
Navíc i podle ní je problém se zmiňovanými politickými vlivy.
„Tady (na ministerstvu, pozn. autora) máte nějakou politickou podporu či
„nepodporu“ a asi hodně často by se měnila. Takže jak dlouho by ten systém mohl
fungovat? Před třemi, třemi a půl lety tu taková informace o tom, že by se měl zavádět
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systém kvality (na ministerstvu vnitra, pozn. autora) byla, ale právě když jsem si
představila to, jak ta organizace funguje, tak jsem došla přesně k tomuto názoru. Může
to fungovat na minimální úrovni, ale ne na úrovni celého propracovaného systému.“
(Švejdarová, 2018)
Na závěr této krátké podkapitoly se ještě hodí citovat pohled doc. Půčka na budoucí
vývoj řízení kvality na ministerstvech a možná i ve všech orgánech státní správy, který
závisí, tak jako u samospráv, na lidech zde působících.
„Určitě přijde doba, kdy ty úřady začnou používat metody kvality, benchmarking, CAF,
pravděpodobně se to stane. Budou tam čím dál tím vzdělanější lidé, budou méně
politici, budou více manažeři, a bude jim to připadat normální. Ale to chce čas.“
(Půček, 2018)

6.5. Procesní řízení ve veřejné správě
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
(MVČR, 2014), identifikuje jako jeden ze základních problémů české veřejné správy
neznalost procesů, jakými jsou realizovány konkrétní agendy v konkrétních orgánech
správy. Rámec pokládá za primární cíl zvyšování výkonnosti a modernizaci veřejné
správy, s čímž souvisí i zvyšování kvality. (MVČR, 2014). Dále je z této strategie
patrné, že veřejná správa by se měla více inspirovat myšlenkami procesního řízení a
implementovat je do její praxe. Vzhledem k tomu, že představené metody pro řízeni
kvality využívají procesního přístupu k řízeni, je vhodné přiblížit a popsat základní
principy tohoto řízeni, jeho filozofii, a možnosti uplatnění v praxi veřejné správy.
Procesní přístup k řízení je jedním z klíčových předpokladů pro zvyšování nejen
výkonnosti, ale i kvality v současných organizacích. To je dáno již praxí soukromých
podniků, které zjistily, že procesní přístup je cesta k vyšší kvalitě produktů a výkonnosti
organizace (Řepa, 2012). Právě proto je tento přístup zcela logicky obsažen v metodách
a nástrojích pro řízení kvality. Jak uvádí Půček (2004), procesní přístup je zahrnut jako
jeden ze základních přístupů do většiny metod zlepšování. V metodě CAF je zahrnut do
kritérií předpokladů, existuje procesní benchmarking, v ISO je jeden z osmi základních
principů právě procesní přístup, BSC obsahuje perspektivu vnitřních procesů a MA21 je
proces činností vedoucích k udržitelnému rozvoji a zvyšování kvality života.
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Následující část práce má za cíl přiblížit současný stav řízení ve veřejné správě ČR, a to
ve vztahu právě k procesnímu přístupu. Pro koho je vhodný a jak jeho myšlenky v praxi
veřejné správy implementovat. Zdrojem informací pro tuto část se stal především
osobní rozhovor s prof. Řepou a jeho článek, věnovaný procesnímu řízení ve veřejné
správě, z roku 2014.
Primární funkce a mocenská struktura
Vše v procesním řízení se odvíjí od primární funkce organizace a tou by mělo být
dosahování cílů, které leží v prostředí, v němž existuje (Řepa, 2014). Primární funkce
(viz. schéma č. 2, kapitola Teoretická východiska) by měla být, každé organizaci
směřující k procesnímu řízení, známá. Klíčovou myšlenkou je právě to, že primární
funkcí by mělo být dosahování cílů ležících v prostředí existence organizace. Podle
prof. Řepy (2018) je také podstatné a důležité, aby primární funkce byla zaměřena na
klienta, což by měl být v tomto případě občan, ovšem jak dále dodává, klientem mohou
být například i další organizace atd.
Definice primární funkce navíc podporuje myšlenku klíčového postavení samospráv,
kterou v rámci procesního přístupu k řízení prof. Řepa zastává. Tento důvod je zcela
zřejmý, protože kam směřuje taková primární funkce státní správy, rozhodně ne na
všechna místa konkrétního státu, protože státní správa zde fakticky není přítomna.
„Toto je naprosto základním předpokladem, který ukazuje na fakt, že procesní řízení,
pokud má mít smysl, musí začít na samosprávní úrovni.“ (Řepa, 2018)
Logicky zde vyvstává otázka, jaká je tedy role státní správy v přístupech procesního
řízení. Podle prof. Řepy je tato problematika poměrně široká a nejednoduchá, avšak lze
uvažovat nad následujícím:
„Státní správa má tu samosprávu jako takový filtr pro občany, o které by mělo jít
především. Takže vlastně logicky ta státní správa nemůže být nic jiného než podpora
nebo infrastruktura.“ (Řepa, 2018)
Na tomto místě je potřeba odbočit od tématu primární funkce a identifikace procesů,
protože výše zmíněným narážíme na téma mocenské struktury. Podle Hammera a
Champyho (1993), jsou klíčovými znaky procesně řízené organizace pružnost a změna

104

z přísně hierarchické struktury na síťovou a kolaborativní. U procesního řízení se tedy
již nedá mluvit o hierarchické struktuře, nicméně o spolupráci.
„Ta hlavní myšlenka je taková, že když děláte procesní model, tu základní představu
globálního modelu, jaké procesy tam jsou, jak to naporcovat a jak spolu mají
komunikovat (procesní mapu, pozn. autora), de facto je to mapa rozdělení práce nad
nějakým společným dílem, a následné spolupráce. Každý ten proces představuje nějaký
relativně samostatný management, takže zjednodušeně řečeno nějakého managera,
který má odpovědnost za ten proces. A aby ta kvalita byla dokonalá nebo ta spolupráce,
aby byla dokonalá, tak on prostě potřebuje mít plnou odpovědnost (za proces). Ne aby
patřil nějakému jeho vedoucímu a ten patřil zase dalšímu vedoucímu.“ (Řepa, 2018)
Řepa (2014) uvádí, že tradiční pojetí veřejné správy je založeno právě na hierarchické
struktuře, kdy je místní správa podřízena té státní, ačkoliv v posledních letech dochází
k výraznému odklonu od tohoto pojetí, stále je zde tato struktura zachována.
„Taková myšlenka, kterou většina lidí ve veřejné správě považuje za prakticky
samozřejmou, a přitom je to naprostý nesmysl, je, že státní správa je nadřízená té místní
správě. To přece nedává žádný smysl. Má-li být veřejná správa podporou reálného
života, tak jestli je tam nějaký věcný hierarchický směr, tak přesně obrácený. Ti občané,
ačkoliv jsou sice „dole“, by vlastě měli být „nahoře“. Ale tady to je čistě mocenská
struktura. Uměle vytvořená.“ (Řepa, 2018)
Tímto se tedy vracíme k primární funkci organizace, protože její definice dokazuje, že
státní správa nemůže být z podstaty procesního řízení nadřízena samosprávám a už
vůbec ne občanovi. Z hlediska hledání primární funkce by vlastně primární funkcí
orgánů státní správy měla být podpora fungování samospráv, které mají svou primární
funkci přímo u klienta veřejné správy jako celku. Ovšem ani v tomto uspořádání
neexistuje hierarchie, protože se jedná o spolupráci. A co je tedy myšleno onou
podporou, k tomu dává prof. Řepa jasný příklad:
„Například na e-governmentu, tam to jde krásně pozorovat přímo v té technické
podobě. Centrální databáze, to samosprávy sami neudělají, tam musí být někdo nad
nimi. Někdo, kdo má ten přehled, ale to neznamená, že je to nadřízený, to je zase jenom
podpora, nějaká infrastruktura.“ (Řepa, 2018)
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To, že v praxi státní správy České republiky nadále převládá tradiční mocenské pojetí
popisuje, pak na příkladu ministerstva vnitra, které se snažilo vytvořit jakýsi „obecný
model“ univerzálně aplikovaných procesů napříč všemi úřady.
Klíčové procesy a jejich individualita
Od primární funkce organizace lze pokračovat k identifikací klíčových procesů. Řepa
(2014) definuje 4 základní metodické principy, které v tomto ohledu umožňují
samosprávám odhalit podstatné faktory umožňující formulaci klíčových procesů, od
kterých se poté odvozují procesy další, podpůrné. Těmito principy jsou:
1) Tři základní oblasti života,
2) životní události,
3) Maslowova hierarchie lidských potřeb,
4) životní cykly klíčových objektů.
(1) Tři základní oblasti života jsou fyzickým, sociálním a podnikatelským prostředím
(schéma 10) a tyto jsou zdrojem klíčových (2) životních událostí (Řepa, 2014). Tyto tři
oblasti jsou strategické pro působení veřejné správy a pocházejí z nich klíčové procesy
(Řepa, 2014). Zde prof. Řepa (2018) upozorňuje na to, že jsou to právě události, které
startují procesy, proto je nutné poznat prostředí, která tyto události přináší a teprve od
událostí můžeme procesy odvozovat. Nyní bylo nastíněno, že primární funkce usměrní
organizaci v hledání relevantních událostí, které pak spouští klíčové procesy.
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Schéma 10: Základní zdrojové oblasti životních událostí

Zdroj: Řepa, 2014

Konkrétní příklad toho, jak může vypadat taková událost, pocházející z jedné ze
zmíněných oblastí, a jaký proces by mohla spouštět dává prof. Řepa (2018) následující.
Podle něj je takovým hodně obecným klíčovým procesem, z oblasti sociálního
prostředí, například řešení nějakého sociálního incidentu. To je problém, který může mít
občan, ale i celá komunita, zkrátka jakýkoliv problém sociálního charakteru, který má
možnost samospráva řešit. Pokud má například občan nějaký problém, dostane se do
hmotné nouze, je tu od toho úřad a klíčový proces, aby mu pomohl. Startovací událostí
procesu je, z výše uvedené definice, ona životní událost občana, díky které je nucen
hledat pomoc na úřadě. Ten konkrétní úřad by měl porozumět tomuto problému, se
kterým občan přichází, a měl by zjistit všechny okolnosti, kvůli kterým k problému
došlo. A poté najít nějaké individuální řešení.
„Ten klíčový proces je vždycky individuální, což je typické pro klíčové procesy. To, co je
v těch procesech stabilizované, standardní, tak to jsou ty podpůrné procesy.“ (Řepa,
2018)
Povaha klíčových procesů tkví v jejich individualitě, a tak je zásadní otázkou pro
veřejnou správu, jak se s touto individualitou vypořádat.
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„Ona totiž ta hmotná nouze pro každého člověk může znamenat něco úplně jiného. Totiž
když má dobré zázemí, tak se z toho dostane docela dobře sám nebo to není pro něj
velký problém, ale úplně stejný nebo i menší problém pro člověka, který má jinou
historii, může mít zcela jiný průběh. I ta jedna typová událost pro každého člověka
znamená úplně něco jiného. Na to my například používáme Maslowovu pyramidu.“
(Řepa, 2018)
Maslowova pyramida potřeb je jedním z metodických principů využitelným pro
identifikaci objektivně platných typových životních událostí (Řepa, 2014). Díky ní lze
individuální klíčový proces zařadit do konkrétní kategorie. Z pohledu veřejné správy,
konkrétně samosprávy, je podle prof. Řepy (2018) zásadní otázkou právě to, jak se
vypořádat s individualitou klíčových procesů.
Podpůrné procesy
„Je za potřebí začít těmi klíčovými procesy a z nich se „uploadují“ ty podpůrné, ne
obráceně.“ (Řepa, 2014)
Ve smyslu podpůrných procesů se opět vracíme k tomu, co již bylo zmíněno o funkci
státní správy z pohledu procesního řízení, tedy že má být jakousi podporou
samosprávám. Navíc podpůrné procesy jsou, na rozdíl od těch klíčových, něčím, co lze
do jisté míry standardizovat.
„To, co je v těch procesech stabilizované, standardní, tak to jsou ty podpůrné procesy.“
(Řepa, 2018)
Prof. Řepa dále hovoří o tom, že jistá standardizace je určitě možností a ze samotného
charakteru podpůrných procesů, je naprosto opodstatněná.
„Ono se tam v té veřejné správě dá najít spoustu typových věcí. Třeba ta hmotná nouze,
obecně řečeno, to je typový problém a jde vytipovat spoustu takových...“ (Řepa, 2018)
Na příkladu hmotné nouze ještě dodává, že standardizovat neznamená unifikovat,
protože to je bohužel často snahou státní správy.
„Jde tam hodně standardizovat, ale nedá se to úplně unifikovat, protože například i
každá ta hmotná nouze má nějaké ty své specifické příčiny, anebo alespoň místně
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typické příčiny. Například tam, kde je velká nezaměstnanost, tam to asi bude souviset
s tou nezaměstnaností atd. A bohužel to, co dokáže ta státní správa, to je tak maximálně
unifikovat. To oni se také pokoušeli, když jsem začal s těmi životními situacemi.
Okamžitě, že udělají seznam životních situací, a že bude povinný pro všechny. To, co oni
maximálně dovedou vymyslet jsou nějaké ty typové spíše důsledky než příčiny těch
problémů.“ (Řepa, 2018)
Na téma unifikace procesů pak dodává konkrétní příklad z praxe veřejné správy, který
jasně ukazuje, proč to není možné. Tento příklad navíc znovu ukazuje již zmiňovanou
individualitu klíčových procesů, které musí být ve vlastnictví samospráv.
„My jsme kdysi dělali něco pro město Děčín, nějaké procesní analýzy. Tam jsme se
dostali docela daleko, možná skoro nejdál v těch analýzách.“ (Řepa, 2018)
V tomto konkrétním městě mají problémy se sesuvy půdy, které se velmi často opakují
a pokud k takovému sesuvu půdy dojde, znamená to vždy velké škody, a navíc ohrožení
lidských životů. Z tohoto důvodu je, pro tamní samosprávu důležitý, až kritický, proces
krizového managementu, který si musí nastavit oni sami. Tento příklad je podle prof.
Řepy nekritizovatelný, protože jak by mohly být procesy spojené s touto událostí
unifikované, pokud jsou specifické místními podmínkami. Jen místní samospráva může
vědět, jak přesně to v tomto místě funguje (Řepa, 2018).
Klíčové faktory procesního řízení
Následující text je vlastně shrnutím něčeho, co lze nazvat klíčové faktory. Tedy faktory
mající důležitou roli při zavádění myšlenek procesního řízení do praxe veřejné správy.
Zároveň je shrnutím výše zmíněného a rozhovoru s prof. Řepou.
Podle něj je zde několik faktorů, které mají vliv na to, jestli konkrétní organizace
zvládne přejít na procesní způsob řízení. Tím prvním je uvědomění si podstaty
procesního přístupu k řízení, který vychází ze spolupráce a „bourání“ hierarchie
v tradičním slova smyslu. Není úkolem státní správy zavádět tyto myšlenky do
samosprávy a dalších veřejných organizací, protože státní správa zde není žádným
nadřízeným subjektem. To, co státní správa může udělat, je vytvářet podmínky a
podporu pro to, aby samosprávám umožnila cestu k procesnímu řízení. Řeč je v tomto
případě o jistém tlaku, bez kterého to, podle prof. Řepy, úplně nejde, nicméně i takový
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tlak nesmí být nikterak velký. Státní správa navíc může vytvářet legislativní podmínky,
které procesnímu řízení budou vycházet vstříc. Nepochybná je také role státní správy ve
vytváření infrastruktury, protože samosprávy nemohou sami spravovat a zakládat
centrální registry, nicméně pro své fungování je potřebují. To je vlastně také ona
podpora, která ale neznamená to, že někdo je v tomto vztahu nadřízený a podřízený.
Dalším faktorem jsou lidé na jednotlivých úřadech, protože pokud oni sami neuvidí
v procesním řízení cestu, jak zlepšit fungování jejich organizace, není pravděpodobné,
že se k této změně vůbec odhodlají. Pro prof. Řepu je v tomto případě klíčová pozice
tajemníka úřadu.
„Já jsem tomu říkal osvícený tajemník. Nejblíž k pochopení těchto věcí by měli mít
takový ti poctivý vedoucí, protože oni mají ten nadhled, to je ten skutečný management.
Oni nejsou sice voleni, ale když se tam dostane dobrý člověk, který na to má, tak on má
ten nadhled a on má to uvažování strategického charakteru.“ (Řepa, 2018)
Nezáleží však jen na tajemníkovi, který sice má být nositelem myšlenek, záleží i na
ostatních. Dokud nejsou i ostatní přesvědčeni o tom, že procesní řízení je cesta
k lepšímu chodu organizace, nedokáží se s ní sžít a spolupracovat mezi sebou, myšlenky
procesního přístupu k řízení se nikdy nepodaří úplně aplikovat. Je totiž podstatné, aby
toto myšlení přijala a pochopila jakási kritická většina.
Nakonec je významným faktorem čas. Samotné provedení změny ve smyslu přechodu
k procesnímu řízení není jednoduché a je dlouhodobou záležitostí. Jak uvádí Řepa
(2014) jedná se o evoluční proces postupného dozrávání. Zrání se v tomto případě týká
celé veřejné správy, protože zjednodušeně ji můžeme brát jako obrovskou organizaci,
která nějakým způsobem zraje a musí dozrát jako celek (Řepa, 2018).
„Aby se něco hnulo, nestačí jenom to pochopit, tam se to musí, v té společnosti prosadit.
Musí k tomu ta společnost prostě dozrát a my jsme v tomto směru hrozně nezralí.“
(Řepa, 2018)
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7. Závěrečná shrnutí a doporučení
7.1. Závěrečná shrnutí
Podstata řízení kvality ve veřejné správě
Kvalitu ve veřejné správě dělí ministerstvo vnitra mezi územní samosprávní
ceky a orgány státní správy. Toto rozdělení je opodstatněné, protože obě úrovně jsou
v rozdílném kontaktu se zákazníky a rozdílně ke kvalitě přistupují. V územních
samosprávách lze kvalitu rozdělit na dvě oblasti. Tou první je kvalita života občanů a
druhou kvalita poskytovaných služeb úřadem. Zatímco kvalita života se týká občanů,
obyvatel konkrétních území, kde samospráva působí, kvalita poskytovaných služeb se
týká všech, kteří jsou jejich příjemci. To mohou být obyvatelé jiných územních celků,
další organizace, cizinci atd.
V ideálním případě by na úrovni samosprávy mělo docházet ke zvyšování kvality
v obou výše zmíněných oblastech, avšak v praxi se toto dít nemusí. Záleží na organizaci
a přesvědčení vedení, jakým způsobem se na kvalitu zaměří. Bylo zjištěno, že politici
často tíhnou spíše ke kvalitě života, protože občan žijící na daném území je jejich
voličem. Zlepšování okolí a života obyvatel jim tak může přinést důležité hlasy ve
volbách. Ne druhé straně nepolitické vedení úřadu, reprezentováno tajemníky, zajímá
spíše vnitřní fungování organizace, tedy zaměřují se častěji na kvalitu poskytovaných
služeb jejich úřadem.
Dále je podstatné zmínit, že pro tyto dvě oblasti kvality jsou uplatnitelné rozdílné
metody řízení. V konečném součtu by však samosprávám mělo vždy jít o to, aby
docházelo ke zvyšování kvality komplexně, tedy ve všech oblastech.
Současný stav využívání metod pro řízení kvality
Analýza sekundárních dat ukázala, že využívání metod pro řízení kvality není, v České
republice, aktuálně příliš rozšířeno. Vzhledem k neexistenci databáze se těžko odhaduje
celkový počet samospráv, které některé z metod využívají, ministerstvo vnitra má
informace pouze z vlastního dotazníkového šetření. Ing. Švejdarová, která byla
dotazována v rámci realizovaného expertního šetření uvedla, že na úrovni obcí
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s rozšířenou působností a krajských úřadů je to necelá polovina, která některou z metod
využívá nebo využívala.
V současnosti jsou tu organizace, na úrovni samosprávy, které sice metody kvality
v minulosti implementovaly, nicméně je v současnosti nevyužívají. Otázkou pak je,
jestli tyto úřady stále určitým způsobem kvalitu řídí i bez metod, anebo na její řízení
opravdu rezignovaly, což je pravděpodobnější. Odborníci toto opouštění metod
vysvětlují velkou finanční podporou implementace v prvním desetiletí 21. století.
Motivátorem bylo v tomto případě spíše dosáhnout na finanční prostředky než snaha
zavést fungující systém řízení kvality. Poté, co úřady na finanční podporu dosáhly,
metody zavedly spíše formálně a následně je opustily. Je tedy na místě se domnívat, že
v současnosti je počet organizací aktivně využívající metody pro řízení kvality opravdu
nízký.
V případě státní správy je počet organizací využívajících metod pro řízení kvality
opravdu na velmi malé úrovni. Je tedy na místě se domnívat, že o řízení kvality zde není
zájem. Expertní šetření ukázalo, že na úrovni státní správy je nezájem dán tím, že není
v přímém kontaktu s občanem jakožto se zákazníkem, v případě ministerských úřadů je
toto klíčové, protože ministr nemá motivaci snažit se sloužit lidem. Hraje zde roli také
politický cyklus, který brání poznávání a optimalizaci fungování úřadu a překážkou je
jistě i velikost a struktura úřadů státní správy, která brání zavádění metod kvality
komplexně, do celé organizace.
Shrnutí faktorů ovlivňujících řízení kvality
Byly identifikovány faktory tlaku veřejnosti, politické, finanční, dodatečné pracovní
zátěže, konfliktů ve vedení úřadu a nedostatečné práce s tady, které významně ovlivňují
zaměření organizací na kvalitu a její následné řízení.
Zmíněné faktory byly dostatečně rozebrány v analýze, v tomto shrnutí je však na místě,
že mezi opravdu významné faktory, které bohužel lze jen těžko ovlivnit, patří tlak
veřejnosti a politické faktory. Občané a příjemci veřejných služeb musí začít tlačit
veřejnou správu k vyšší kvalitě toho, co jim poskytuje. Bez tohoto tlaku není žádný
důvod se kvalitou zabývat. Obdobně tomu je v soukromém sektoru, kde je kvalita
důležitá pro zákazníka a v případě jejího nenaplnění, může zákazník hledat alternativy u
konkurenčních podniků. Veřejná správa však nemá na území státu žádnou konkurenci,
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kam by její zákazník mohl přejít a o to důležitější roli tu tento tlak hraje. Nespokojenost
veřejnosti se může projevit pozitivně v tom, že své hlasy ve volbách začne dávat
kompetentním lidem, kteří jim kvalitu dokážou zajistit. Tím se dostáváme ke zmíněným
politickým faktorům, protože sám politik musí v kvalitě vidět něco, co pomáhá
veřejnému zájmu. Pokud politik není o kvalitě přesvědčen, opět se jí nemusí a
pravděpodobně nebude věnovat. Z odpovědí expertů je patrné, že tyto problémy může
vyřešit jedině čas a postupné dozrávání společnosti, která si nejdříve musí uvědomit, že
chce kvalitnější život a s ním spojené kvalitní veřejné služby.
Vliv implementace metod a nástrojů pro řízení kvality na výkonnost organizací a
kvalitu poskytovaných služeb
Pouhá implementace metod a nástrojů pro řízení kvality k jejímu dosahování
s zvyšování nepovede. Kromě úspěšné implementace je třeba metody správně, a
především dlouhodobě využívat. Poté mají potenciál ovlivnit fungování a výstupy
organizace.
Mezi hlavní přínosy metod pro řízení kvality patří využívání procesního přístupu,
přičemž toto procesní vnímání organizace může výrazně napomoci k vnitřnímu poznání
a fungování, což, z dlouhodobého hlediska, povede k vyšší efektivitě fungování. Další
přidanou hodnotou metod jsou kritéria a indikátory, které je vyžadováno stanovit,
sledovat a vyhodnocovat. Sběr dat, sledování a průběžné vyhodnocování trendů
umožňuje poznávat a odstraňovat slabiny při využívání zdrojů a následně zvyšovat
kvalitu výstupů.
Podstatou řízení kvality je zaměření na zákazníka. Také metody k tomu určené
identifikují zákazníka jako jednoho z klíčových zainteresovaných stran, což je evidentní
z popisu jednotlivých metod a nástrojů. Pro řízení kvality je důležité znát své zákazníky
a naslouchat jim. To znamená, zajímat se o jejich potřeby, spokojenost, zpětnou vazbu
atd. V soukromém sektoru je toto naprosto zásadní a zcela logicky je zákazník součástí
řízení kvality. Metody pro její řízení mohou organizacím veřejné správy výrazně
pomoci při orientaci na zákazníka, protože jak vyplynulo z realizovaného expertního
šetření, veřejná správa má své zákazníky a měla by také dbát na jejich potřeby. Díky
tomu, že metody pro řízení kvality vedou organizaci k zákaznickému přístupu, mohou
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zcela jistě pomoci k přechodu na poptávkově orientovaný systém poskytovaných
služeb, což by nepochybně zvýšilo také jejich kvalitu a efektivitu jejich poskytování.

7.2. Doporučení pro veřejnou správu
1) Standardizace a povinné zavádění není vhodné
Zásadní otázkou je, jestli může veřejné správě pomoci standardizovaný přístup k řízení
kvality a s ním související povinná implementace metod. Podle dotázaných odborníků
by tento postup vedl spíše k formálnímu využívání bez skutečného vlivu na kvalitu.
Povinná implementace by zcela jistě možná byla, nicméně to ještě neznamená skutečné
řízení kvality, a především pak její dosahování. Problémem je přesvědčení politiků a
úředníků o kvalitě a o tom, jak chtějí řídit organizaci ve které působí. Chtějí poskytovat
zákazníkům kvalitní služby, chtějí zvyšovat kvalitu života občanů, chtějí oboje nebo je
to po ně naprosto nepodstatné? Různá přesvědčení vedou k různým rozhodnutím a
povinná implementace jedné metody by se tak nemusela setkat s dostatečnou podporou.
Nechat rozhodnutí o řízení kvality a o využívaných metodách na konkrétní organizaci se
tedy skutečně jeví jako nejlepší možnost. Jak již bylo zmíněno, tlak k zavádění musí
přijít hlavně ze strany občanů, zákazníků, a ne ze strany státní správy.
2) Vhodné metody a nástroje pro řízení kvality ve veřejné správě
Přestože rozhodnutí o implementaci metod a řízení kvality by mělo být dobrovolné,
v rámci práce není od věci pokusit se shrnout získané poznatky a doporučit konkrétní
metodu, která se jeví jako nejvhodnější pro řízení kvality v podmínkách veřejné správy.
Základním poznatkem je, že na úrovni samospráv se pracuje s kvalitou ve dvou
oblastech. Analýza dokumentů a následné zjišťování praxe mezi experty ukázalo, že pro
podporu kvality života je vhodným přístupem Místní agenda 21 a principy CSR. Pro
zaměření se na zkvalitňování služeb úřadu, což by platilo také pro orgány státní správy,
je tu pak norma ISO 9001, CAF nebo model excelence EFQM. Výhodou metody CAF a
Modelu excelence EFQM je však to, že jistým způsobem pokrývají i oblast kvality
života, protože model excelence vede organizace větší měrou i k zaměřování se na
jejich okolí. Toto z modelu excelence přebírá i metoda CAF, která vychází z jeho
předpokladů. Z těchto důvodů se pro samosprávy zdá, jako nejvhodnější metoda, CAF,
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která je za prvé speciálně určena pro využití ve veřejné správě a za druhé, na rozdíl od
modelu excelence EFQM, nepodléhá licenčním poplatkům, tudíž je dostupnější.
Samozřejmě jsou tu pořád specifika místních podmínek a očekávání jednotlivých úřadů,
které se mohou významně lišit a vedou k upřednostňování rozdílných metod, avšak
metoda CAF by mohla splňovat předpoklady většiny samospráv. Pro orgány státní
správy, které pravděpodobně nemají v první řadě možnost rozvíjet kvalitu života
občana, by pak vedle modelu CAF mohlo být využíváno normy ISO 9001.
Ideální možností, jak dosahovat zlepšování v obou oblastech kvality u samospráv je
také kombinace vybraných metod. To ovšem může být, zvláště pro menší úřady
poměrně náročné, protože, nemusí disponovat dostatkem pracovníků a prostředků pro
zvládnutí více rámců. Větší samosprávné celky ovšem mohou využít kombinace metod
pro řízení kvality, a navíc je vhodně podpořit dalšími nástroji (např. benchmarkingem).
Toto rozhodnutí opravdu záleží na místních podmínkách, velikosti organizace,
vedoucích pracovnících a dalších možnostech.
3) Doplnit metody o další vhodné nástroje
Rozhovory s odborníky ukázaly, že kromě samotného využívání metod pro řízení
kvality, je vhodné podpořit jejich fungování také dalšími nástroji. Řeč byla především o
benchmarkingu, který dle analýzy sekundárních dat již organizace veřejné správy hojně
využívají. Ten může být výborným nástrojem pro zvyšování výkonnosti, samotný
nástroj však nemůže nahradit propracovaný systém řízení kvality. Ovšem pokud
organizace již má implementovanou a využívá některou z metod pro řízení kvality a
kvalitu skutečně řídí, může využít benchmarking k dalšímu zefektivňování svého
fungování. Stejně tak je vhodné využít například nástroje Balanced scorecard, který je
podporou pro strategické řízení, pomáhá ujasnit organizaci strategické cíle a postupně
jich dosahovat. Strategické řízení je totiž základním předpokladem také k řízení kvality,
proto i tento nástroj může metody velmi dobře doplnit.
4) Vhodná finanční podpora a spolupráce
Finanční prostředky hrají jistou roli především v počátečních fázích implementace
metod pro řízení kvality, nicméně finanční náročnost implementace se dle odpovědí
odborníků nejeví jako příliš vysoká. Naopak, finanční prostředky uvolňované
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z rozpočtu a dalších zdrojů jsou mnohem vyšší, než by často bylo potřeba. Ačkoliv je
pravdou, že jednotlivé metody se postupem času stávají složitějšími a jejich využívání
náročnější, což může vést k tomu, že finanční zátěž během implementace bude větší,
než tomu bylo dříve, nezdá se, že by byly nutné obrovské statisícové a milionové
podpory jedné organizace.
Klíčem k efektivnější podpoře je využívání systémových projektů a síťové spolupráce
organizací, kdy dochází například ke sdílení dobré praxe. Finančně je vhodné podpořit
například tuto spolupráci vznikem různých databází a společných projektů. Pravdou je,
že oproti začátkům podpory, kdy byly do této oblasti investovány velké peníze,
evidentně s nedostatečným efektem, se ministerstvo vnitra v současnosti snaží
poskytovat podporu právě tímto způsobem.
5) Pracovat s daty a vyhodnocovat ukazatele
Hlavním předpokladem pro zlepšování organizace a zvyšování kvality je dostatečná
práce s daty, které metody pro řízení kvality umožňují sbírat. Možnost stanovit,
pravidelně sledovat a vyhodnocovat ukazatele, je naprostou nutností, jinak organizace
nemůže poznat, jak aktuálně pracuje a jaké výstupy poskytuje. Dle názorů expertů je
však práce s daty velkou slabinou současné veřejné správy České republiky, a to nejen
v oblasti řízení kvality.
6) Měřit spokojenost
Měřit spokojenost zákazníků úřadu s poskytovanými službami, občanů s kvalitou života
a spokojenost zaměstnanců se jeví jako velmi jednoduchý a účinný nástroj s velkou
přidanou hodnotou pro organizaci. Pouhé měření spokojenosti prostřednictvím „tužky a
papíru“ dokáže sdělit opravdu mnoho a poskytnout alespoň tu nejzákladnější zpětnou
vazbu. Metody pro řízení kvality samozřejmě nabízejí širokou škálu možností, jak a kde
spokojenost měřit, nicméně organizace, které tyto metody nevyužívají by mohly začít
například tímto jednoduchým způsobem. Samotná spokojenost či nespokojenost ještě
příliš neřekne o kvalitě, nicméně může organizace navést správným směrem a začít o
zlepšování jistým způsobem přemýšlet.
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7.3. Cesta k procesnímu řízení
Vzhledem k tomu, že metody pro řízení kvality vycházejí z procesního přístupu k řízení,
je nutné poznávat procesy uvnitř organizace a zaměřovat se na ně. Ačkoliv to ještě není
plnohodnotné procesní řízení, je to jedním z kroků, který k jeho dosažení může pomoci.
Z realizovaného výzkumu vplynulo, že k procesnímu řízení je třeba především
přesvědčení lidí uvnitř organizace, stejně tak jako tomu je u využívání metod pro řízení
kvality. Procesní řízení je cestou k mnohem vyšší efektivitě organizace, nicméně je
zapotřebí zapomenout staré způsoby řízení a začít přemýšlet „jiným“ způsobem.
V současnosti se ve veřejné správě České republiky o procesním řízení mluvit prakticky
nedá a snahy o jeho uplatňování jsou až absurdní. Ze samé podstaty procesního přístupu
k řízení totiž není možné ho nařizovat, ale je nutné, aby k němu organizace dospěly. Na
úrovni samospráv již jsou organizace, které zvládají identifikovat, popsat a určitým
způsobem řídit své procesy, například právě díky metodám pro řízení kvality, avšak
orgány státní správy jsou tomuto pojetí řízení opět velmi vzdáleny. K procesnímu řízení
v jeho pravém slova smyslu je v české veřejné správě ještě dlouhá cesta, a i přes
zavádění těchto pojmů do strategických rámců, pokud nebudou lidé ve veřejné správě
přesvědčeni, že toto je cesta k lepšímu, efektivnějšímu fungování organizací, není
možné si myslet, že k procesnímu řízení, vůbec dojde.
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Závěr
Nejpodstatnějšími zjištěními této práce jsou jistým způsobem filozofická. Ve
chvíli kdy se jeví jako základní nedostatek a překážka, v dosahování vyšší kvality,
vnitřní přesvědčení politiků, úředníků a dalších lidí ve veřejné správě, to asi nelze jinak
nazvat. Možná je to problém celé české společnosti, že vnitřně většina z nás není
přesvědčena o tom, že veřejná správa může být službou pro veřejnost, tak jak se o tom
hovoří v moderních konceptech k jejímu řízení. Možná v nás ale ta správná vnitřní
přesvědčení jsou, já osobně si myslím, že tu jsou, jistě to dokazuje to, že na některých
místech se již nyní kvalita úspěšně řídí a je zde snahou občanům a zákazníkům skutečně
sloužit. Bohužel takových to organizací je stále pomálu, pravděpodobně je to ovlivněno
celým systémem veřejné správy tak jak zde funguje, jak je stále svázán striktním
vnímáním hierarchie, legislativou, neochotou a strachem ze změn. Lidé se správným
přesvědčením tu jsou, ale systém jim, tak jako je to v mnoha systémech obecně běžné,
nedovoluje se prosadit a realizovat své pokrokové myšlenky. Nemělo by být přeci
v zájmu veřejné správy, aby byla tažena jednou velkou spoluprací, tak jak o tom hovoří
přístupy procesního řízení? Taková spolupráce by byla, zvláště na úrovni veřejné
správy, jistě velmi přínosnou. Ale není nutné chtít hned věci na celé úrovni, komplexně.
Spolupráce v místních správách, v komunitách, zde je nutné začít, až pak lze postupně
měnit celou veřejnou správu a posunout jí směrem k myšlenkám efektivnějšího a
kvalitnějšího fungování.
Až čas ukáže, jestli se, jako celá společnost, dopracujeme k tomu, že sami sobě
umožníme provést změny, které nás všechny posunou. V současnosti jdeme s dobou,
s trendy, zavádíme moderní nástroje a metody řízení, avšak zavádíme je formálně,
nechceme s nimi skutečně pracovat. Skutečný vliv na efektivnost, kvalitu a výkonnost
tyto nástroje budou mít až tehdy, budou-li s nimi pracovat ti správní, kompetentní lidé.
Lidé ochotní sloužit, pomáhat a podporovat druhé, nesledující vlastní zájmy a vnitřně
přesvědčeni o tom, že toto je to správné a nejlepší pro ně, pro jejich organizace, pro
celou společnost. Pak budou přínosy každé takové metody reálné a opravdu veliké.
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Příloha 2: Struktura osobního rozhovoru
1) Podstata řízení kvality ve veřejné správě
a) Proč je v dnešní době důležité, aby se organizace veřejné správy zaměřovaly na
kvalitu?
b) Jaké jsou, podle vašeho názoru, nejdůležitější faktory ovlivňující zaměření
organizací veřejné správy na kvalitu?
c) Pokud byste vámi uvedené faktory dal do ordinárního pořadí, jaké by toto pořadí
bylo?
d) Jakou roli přisuzujete aplikaci metod pro řízení kvality?
e) Jaký je váš názor na použití metod pro řízení kvality, které jsou využívané
v soukromém sektoru, jestliže se přenesou do veřejné správy?
f) Jaké jsou, podle vašeho názoru, hlavní přínosy v implementaci metod pro řízení
kvality ve veřejné správě?
g) Jaká metoda/nástroj pro řízení kvality je podle vás nejvhodnější pro využití ve
veřejné správě? Proč tomu tak je? (z hlediska jejího potenciálu ovlivnit pozitivně
kvalitu a výkonnost, jeho implementaci a realizaci)
h) Může využívání metod a nástrojů pro řízení kvality napomoci k větší
transparentnosti veřejné správy? (transparentnost a důvěra ve vládu je
v současnosti velmi nízká)
i) Mohou metody pro řízení kvality napomoci k udržitelnému rozvoji?
2) Současný stav využití metod řízení kvality ve veřejné správě
a) Jak hodnotíte současné rozšíření metod a nástrojů pro řízení kvality ve veřejné
správě? (málo, dostatečně rozšířené)
•

Proč tomu tak je?

•

Co by bylo potřeba k jejich rozšíření?

b) Je využívání metod a nástrojů řízení kvality přínosnější na úrovni státní správy
nebo samospráv?
•

Proč?

c) Jsou metody využívány správně, v souladu s jejich požadavky?
d) Podle ministerstva vnitra by měl vzniknout standardizovaný systém řízení
kvality, bylo by to pro kvalitu veřejné správy přínosné?
•

Proč ano x Proč ne?
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e) Jaké je v současnosti zapojení občana (jakožto zákazníka) do procesů veřejné
správy? (metody vyžadují zaměření se na zákazníka a naplňování jeho
požadavků)
•

Je vůbec možné považovat občana za zákazníka veřejné správy?

•

Mohou metody pro řízení kvality pomoci k vyššímu zapojení občana do
procesů veřejné správy? (v současnosti je zapojení občana nedostatečné a
orientace na jeho poptávku nízká)

f) Mohou pomoci ke zvyšování jeho spokojenosti, zaměřit se na poptávku atd.?
3) K čemu slouží metody a nástroje pro řízení kvality ve veřejné správě
a) Mohou metody pro řízení kvality pomoci k procesnímu řízení ve veřejné správě?
•

Mohou pomoci k poznávání procesů uvnitř organizací?

•

Mohou pomoci v jejich následné optimalizaci?

b) Jsou metody pro řízení kvality spojeny s dodatečnou zátěží, kterou by
organizacím veřejné správy mohly přinést? (např. další agenda, dodatečná zátěž
pro zaměstnance, náklady spojené se zavedením metody a jejím využíváním atd.)
•

Nejsou náklady na implementaci a využívání, pro veřejnou správu příliš
vysoké?

c) Mohou metody pro řízení kvality pomoci k přechodu na poptávkově orientovaný
systém poskytování veřejných služeb? (Tedy takový systém, který bude zaměřen
na potřeby občana. V současnosti spíše nabídkově orientovaný systém)
d) Myslíte si, že se daří zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných veřejnou správou?
(Ačkoliv dochází k zavádění metod pro řízení kvality do organizací veřejné
správy, vnímaná kvalita služeb je velmi nízká – v mezinárodním srovnání
podprůměrná.)
e) Máte vy osobně nějaký příklad z praxe veřejné správy, kde využívání metod a
nástrojů pro řízení kvality funguje? (doplňující otázka, poznání praxe)
4) Postoje aktérů
a) Jaký obecně mají postoj organizace veřejné správy (na úrovni státní správy i
samosprávy) k metodám pro řízení kvality?
•

Jak je vnímají, co od nich očekávají, jsou pro ně pomocí?

b) Komu mají metody pro řízení kvality přinést největší užitek?
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•

Občané, zaměstnanci, celé organizace?

c) Co je podle Vás největší překážkou při implementaci metod pro řízení kvality ve
veřejné správě? (ať již ve státní správě, tak v samosprávě)
Příloha 3: Struktura telefonického rozhovoru
Podstata řízení kvality ve veřejné správě
1) Je podle Vás důležité, aby se organizace veřejné správy zaměřovaly na kvalitu?
(jak na kvalitu života občana, tak na kvalitu poskytovaných služeb klientům)
2) Jaký je váš názor na použití metod pro řízení kvality, které jsou využívané
v soukromém sektoru, jestliže se přenesou do veřejné správy?
(principy TQM, ISO, Benchmarking)
3) Jaké jsou, podle vašeho názoru, hlavní přínosy v implementaci metod pro řízení
kvality ve veřejné správě?
4) Komu má využívání metod pro řízení kvality přinést největší užitek?
(klientům veřejné správy, zaměstnancům, dalším aktérům)
5) Mohou tyto metody zvýšit transparentnost a efektivitu veřejné správy?
Současný stav využívání metod pro řízení kvality
6) Můžete zhodnotit současné rozšíření a využívání metod pro řízení kvality
v samosprávách (případně státní správě)?
7) Lze považovat občana za zákazníka veřejné správy?
8) Bylo by možné standardizovat postup pro implementaci metod pro řízení
kvality?
(tzn. všechny organizace by měli povinné zavést konkrétní metodu)
Praxe řízení kvality
9) Přináší, podle Vás, implementace a využívání metod a nástrojů pro řízení kvality
nějakou dodatečnou zátěž organizacím veřejné správy?
10) Jaké jsou podle Vás hlavní překážky při implementaci metod pro řízení kvality?
11) Vaše zkušenosti s kvalitou a jejím řízením v organizacích veřejné správy.
12) Komu má využívání metod pro řízení kvality přinést největší užitek?
(klientům veřejné správy, zaměstnancům, dalším aktérům)
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Příloha 4: Struktura emailového rozhovoru
Podstata řízení kvality ve veřejné správě
a) Proč je v dnešní době důležité, aby se organizace veřejné správy zaměřovaly na
kvalitu?
b) Jaké jsou, podle vašeho názoru, nejdůležitější faktory ovlivňující zaměření
organizací veřejné správy na kvalitu?
c) Jakou roli přisuzujete aplikaci metod pro řízení kvality?
d) Jaký je váš názor na použití metod pro řízení kvality, které jsou využívané
v soukromém sektoru, jestliže se přenesou do veřejné správy?
e) Jaké jsou, podle vašeho názoru, hlavní přínosy v zavádění metod pro řízení
kvality ve veřejné správě?
f) Jaká metoda/nástroj pro řízení kvality je podle vás nejvhodnější pro využití ve
veřejné správě? Proč tomu tak je?
g) Může využívání metod a nástrojů pro řízení kvality napomoci k větší
transparentnosti veřejné správy?
h) Mohou metody pro řízení kvality napomoci k udržitelnému rozvoji?
Současný stav využití metod řízení kvality ve veřejné správě
a) Jak hodnotíte současné rozšíření metod a nástrojů pro řízení kvality ve veřejné
správě?
b) Je využívání metod a nástrojů řízení kvality přínosnější na úrovni státní správy
nebo samospráv?
c) Měl by vzniknout standardizovaný systém řízení kvality, bylo by to pro kvalitu
veřejné správy přínosné?
d) Jaké je v současnosti zapojení občana (jakožto zákazníka) do procesů veřejné
správy?
e) Je možné považovat občana za zákazníka veřejné správy?
f) Mohou metody pro řízení kvality pomoci k vyššímu zapojení občana do procesů
veřejné správy?
g) Mohou pomoci ke zvyšování jeho spokojenosti, zaměřit se na poptávku atd.?
K čemu slouží zavádění metod a nástrojů pro řízení kvality ve veřejné správě
d) Mohou metody pro řízení kvality pomoci k procesnímu řízení ve veřejné správě?
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e) Jsou metody pro řízení kvality spojeny s dodatečnou zátěží, kterou by
organizacím veřejné správy mohly přinést?
f) Mohou metody pro řízení kvality pomoci k přechodu na poptávkově orientovaný
systém poskytování veřejných služeb?
g) Myslíte si, že se daří zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných veřejnou správou?
h) Máte vy osobně nějaký příklad z praxe veřejné správy, kde využívání metod a
nástrojů pro řízení kvality funguje?
Postoje aktérů
a) Jaký obecně mají postoj organizace veřejné správy (na úrovni státní správy i
samosprávy) k metodám pro řízení kvality?
b) Komu má zavádění metody pro řízení kvality přinést největší užitek?
c) Co je podle Vás největší překážkou při zavádění metod pro řízení kvality ve
veřejné správě?
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