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Anotace
Diplomová práce s názvem Uplatňování strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské služby

(Strategie Smart Administration v období 2007–2015)“ se zabývá modernizací veřejné

správy, konkrétně realizací strategie Smart Administration. Součástí práce je analýza

dokumentů spojených s touto strategií, která je doplněna názory expertů na veřejnou správu.

Mezi hlavní cíle práce se řadí zmapování předpokladů pro vznik a implementaci strategie

Smart Administration. Mezi dílčí cíle práce patří prozkoumání hlavních teoretických zdrojů

Smart Administration. V neposlední řadě byl stanoven cíl zjistit, zdali byla strategie Smart

Administration úspěšně implementována a ze zjištění vyvodit závěry a doporučení. Součástí

diplomové práce je popis procesu implementace jak v teoretické rovině, tak i na příkladu

realizace strategie Smart Administration. V rámci identifikace přínosů a nedostatků byly

provedeny kvalitativní expertní rozhovory mezi zástupci veřejné správy a dalšími odborníky.

V závěrečné části diplomové práce autorka vyvozuje na základě získaných dat doporučení a

diskutuje možnosti pro zlepšení implementačního procesu v rámci české veřejné správy.

Annotation
This diploma thesis entitled Implementing the „Effective Public Administration and Friendly

Services (Smart Administration Strategy 2007–2015)“ deals with the modernization of public

administration, specifically the implementation of the Smart Administration strategy. Part of

the work is an analysis of documents related to this strategy, which is supplemented by the

opinions of experts on public administration. The main objectives of the work include

mapping the prerequisites for the creation and implementation of the Smart Administration

strategy. Other partial goals of the thesis include exploring the main theoretical resources of

Smart Administration. Last but not least, the goal was to determine whether the Smart

Administration strategy was successfully implemented and to draw conclusions and

recommendations from the findings. Part of the thesis is a description of the implementation

process both at the theoretical level and on the example of implementation of the Smart

Administration strategy. To identify the benefits and shortcomings, qualitative expert

interviews were conducted between representatives of public administration and other

experts. In the final part of the thesis the author draws recommendations based on the

obtained data and discusses possibilities for improving the implementation process within the

Czech public administration.
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt):

A. Vymezení výzkumného problému

Kompatibilita systémů veřejné správy je jedním z důležitých faktorů a ukazatelů činnosti

Evropské unie jako takové a v rámci svého fungování se snaží o neustálé reformy uvnitř

členských států. Efektivní výkon veřejné správy významně přispívá k účinnému řízení

veřejného sektoru a vede ke správnému chodu byrokratického aparátu, dále ovlivňuje stav

nezaměstnanosti, ale i růst ekonomiky v dané zemi (Půček, Ochrana 2009: 17)

Česká republika, členský stát Evropské unie, přijala strategii Smart Administration, která

měla vést ke zlepšení stavu minulého a podpořit efektivnější výkon veřejné správy



a poskytování dalších doprovodných služeb ve prospěch občana. Evropská unie kladla důraz

na politiku soudržnosti, která je znatelná již v Lisabonské smlouvě formou podpory snižování

rozdílů mezi jednotlivými regiony (Půček, Ochrana 2009: 18). V rámci politiky soudržnosti je

termín Smart Administration zanesen jako jeden z požadavků Evropské komise pro období

2007 – 2013.

Pro strategii Smart Administration a její vznik byly důležité další dokumenty, které existovaly

již před jejím vznikem. Jedná se o koncepty, které taktéž modernizují a zefektivňují chod

veřejné správy. Výčtem se jedná o koncepty New Public Management, New Public

Governance a v neposlední řadě o New Public Service. Co se týče celkového vývoje

a modernizaci veřejné správy, Česká republika se pokoušela o změny již během 90. let, kdy

vznikla celá řada systémů, které nebyly navzájem kompatibilní. I z těchto důvodů bylo

nezbytně nutné zaměřit se na reformu veřejné správy a vznikly dokumenty, které předcházely

strategii Smart Administration. Hlavním cílem implementace strategie Smart Administration

byla vize zlepšení efektivity a chodu veřejné správy, která byla podpořena formou evropských

dotací.

Diplomová práce bude mít formu ex-post analýzy dokumentu Strategie Smart Administration

a dále se bude zabývat i její následnou ex-post evaluací.  Proto se práce bude zabývat

samotnou realizací strategie, která bude doplněna kritickým a zároveň objektivním

hodnocením.

B. Cíle diplomové práce

Hlavním cílem diplomové práce je prozkoumat předpoklady, podmínky a faktory vzniku

strategie Smart Administration a její implementaci v podmínkách veřejné správy v České

republice. Z tohoto hlavního cíle jsou odvozeny následující dílčí cíle:

Prozkoumat hlavní teoretické zdroje strategie Smart Administration, jakými jsou New Public

Management, New Public Governance a New Public Service. Dále zanalyzovat v jaké míře

tyto zdroje byly využity při tvorbě strategie Smart Administration. Posledním cílem je zjistit,

jak úspěšně a efektivně byla strategie SA implementována a ze zjištění vyvodit závěry a

doporučení.

C. Výzkumné otázky

· V jaké míře a jakým způsobem byly využívány moderní teoretické koncepty při tvorbě

Smart Administration a jak při tom bylo postupováno?

· Jak hodnotí jednotliví aktéři veřejných politik úspěšnost implementace strategie SA?



· Jak čerpala strategie Smart Administration z jiných koncepčních dokumentů? Na jaké

jiné koncepční dokumenty navazovala Smart Administration? A jak na tyto moderní

koncepce navazuje soudobý rámec?

D. Teoretická východiska

Česká republika prochází výraznou vývojovou změnou, která zahrnuje i oblast veřejné

správy. Sledovat nejnovější inovace a ty následně implementovat do systému řízení státu není

vůbec jednoduché. Jedná se o dlouhý proces, který často nekončí jen pozitivně. Pro úspěšné

přijetí změn, a to platí i v oblasti veřejné správy, je nutná dokonalá znalost jednotlivých

přístupů a jejich následná implementace. Tato činnost spočívá na bedrech jednotlivých aktérů,

kteří změnu sami provádějí s nějakým cílem. V rámci diplomové práce bude cílem zkoumat

zmíněný veřejně politický problém v návaznosti na vznik strategie Smart Administration

na základě dalších moderních koncepčních dokumentů, zda se jednotlivé dokumenty

do strategie promítly. Dále se budu v práci zajímat o postoje aktérů, ale i o nástroje veřejné

správy, které mají formu zákona nebo jiných legislativních norem. Pokusím se kritickým

pohledem vysvětlit a zanalyzovat vznik strategie Smart Administration a následně evaluovat

její přijetí v České republice. Teoretickým konceptem diplomové práce jsou jmenovitě New

Public Management, New Public Government, New Public Service a teorie

Neoweberianismus, které inspirovaly nositele politické moci, kteří prosazovali jednotlivé

koncepce modernizace veřejné správy. Tyto samostatné teorie daly ideový základ pro vznik

a implementaci Smart Administration.

E. Výzkumný plán

Zvolila jsem takový výzkumný politický design a metodologii, Které napomohou zodpovědět

všechny výzkumné otázky vzhledem ke stanoveným cílům. Bude se jednat o ex-post analýzu

dokumentu strategie Smart Administration v období 2007 – 2015, která bude následně

doplněna o dopadovou ex-post evaluaci strategie a realizace SA. Dále využiji desk reseach

pro získání potřebných informací a následnou analýzou budou provedeny hloubkové

rozhovory s relevantními aktéry strategie Smart Administration. Mimo jiné provedu sběr

sekundárních dat při zkoumání koncepčních dokumentů a strategií, evropská nařízení v oboru

modernizace veřejné správy se zaměřením na SA. Dále provedu obsahovou analýzu daných

dokumentů a jejich uspořádání.
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

This Diploma thesis is focused on implementation of the strategy concept Smart

Administration, specification Efektivní veřejná správa a přátelské služby: Strategie realizace

Smart Administration 2007 – 2015 (English translation Efficient public administration and

friendly service: Smart Administration Strategy 2007 – 2015). The framework of public

administration reform is in the context of the Czech Republic. The main goal of the thesis is

to examine the assumptions, conditions and factors of the Smart Administration strategy and

its implementation in the conditions of public administration in the Czech Republic. The other

aim is the comparison of the modern concepts such as New Public Management, New Public

Government and New public Service. These concepts inspired strategy Smart Administration

in many ways.
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Úvod
Tato předkládaná diplomová práce byla vypracována za účelem závěrečné práce

magisterského programu Veřejná a sociální politika. Obsah mapuje vývoj veřejné správy,

který od konce 90. let směřuje k digitalizaci. Tyto změny byly nevyhnutelné, a to z celé řady

důvodů. Proto je důležité přihlédnout k celému spektru prvků, které veřejnou správu přímo či

nepřímo ovlivňuje. Jedná se například o historický a ekonomický vývoj na daném území,

ale také v neposlední řadě na téma globalizace se všemi pozitivními i negativními dopady

na moderní svět.

Práce přináší nezávislý pohled na strategii Smart Administration, z pohledu jejího nastavení,

uskutečnění i jejího celkového zhodnocení. Od počátku musela strategie překonat celou řadu

překážek. V rámci práce byly zachyceny souvislosti politického vývoje, které se propsaly do

implementačního procesu strategie.

První část práce je věnována veřejné správě a provádění změn, které vedou k její modernizaci.

Zároveň obsahuje i analýzu strategie Smart Administration z více úhlů pohledu. Druhá část

práce představuje názory na strategii očima expertů. Největší přínos práce spočívá

v identifikaci problémových oblastí, které mohly zapříčinit neúspěšnost implementačního

procesu.

Další přínos diplomové práce lze spatřovat ve vyvození závěrů a doporučení, která mohou

vést ke zmenšení pravděpodobnosti selhání v procesu implementace. Jen za předpokladu, že

by byly dodrženy všechny doporučované náležitosti.

Práce si klade několik cílů, které mapují různé oblasti strategie Smart Administration. Jeden

z nich se zabývá prozkoumáním předpokladů a podmínek vzniku strategie Smart

Administration. Pro komplexnost je doplněn dalším cílem, který zkoumá hlavní teoretické

zdroje dané strategie. Taktéž vyvstala potřeba zjistit, zda byla strategie Smart Administration

úspěšně implementovaná. Následně byly vyvozeny již zmíněné závěry a doporučení. Poslední

z cílů se týká zjištění, do jaké míry měla nestabilní politická agenda vliv na vznik

a implementaci strategie Smart Administration. Pro účely naplnění zmíněných cílů byly

analyzovány příslušné dokumenty a literární zdroje. Dále byly provedeny expertní rozhovory.
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1 Formulace výzkumného problému

1.1. Cíl výzkumu a výzkumné otázky

Strategické plánování a implementace konkrétních strategií v České republice často zůstává

jen v rovině dokumentů a nikoliv činností. I proto hlavním cílem diplomové práce je snaha

o prozkoumání všech předpokladů, podmínek i faktorů vzniku strategie Smart Administration

a její následnou implementaci v rámci výkonu české veřejné správy.

Následně byly vyvozeny další dílčí cíle práce, kterými jsou:

· Prozkoumat hlavní teoretické zdroje strategie Smart Administration;

· Zjistit, zda byla strategie Smart Administration úspěšně implementována a vyvodit

závěry a doporučení;

· Zjistit, do jaké míry měla politická agenda vliv na vznik a implementaci strategii

Smart Administration.

Práce se pokouší nahlédnout na strategii Smart Administration jak z pohledu úředníků veřejné

správy, tak i okem externích odborníků. Snahou je zachytit všechny možné perspektivy

vzniku i implementace strategie Smart Administration. Pro tyto účely bylo nezbytné

seznámení se s klíčovými i doprovodnými dokumenty týkající se tématu práce. Strategie

Smart Administration a její specifika jsou taktéž předmětem několika odborných publikací.

K naplnění stanovených cílů má dopomoci zodpovězení výzkumných otázek:

· Jak hodnotí jednotliví aktéři úspěšnost implementace strategie Smart Administration?

· Jak byla strategie implementována do praxe?

· Proč se implementace zdařila/nezdařila?

· Do jaké míry ovlivnily změny vlády vývoj a implementaci strategie Smart

Administration?

Otázky korespondují s cíli diplomové práce.
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2 Metodologie

V rámci zkoumání cílů diplomové práce bylo užito několik druhů vědeckých metod. Analýza

teoretických východisek práce vychází z poznatků zjištěných prostřednictvím desk research

a navazuje analýzou souvisejících dokumentů. Diplomová práce obsahuje deskriptivní část,

která se věnuje popisu vývoje veřejné správy na území České republiky a okolnosti vzniku

strategie Smart Administration v rovině dokumentu i v rovině činností.

Prostřednictvím analýzy dokumentů rámuji výchozí i konečný stav realizace strategie Smart

Administration, který je doplněný expertními rozhovory. Co se týče časového rozpětí, je

analyzována zamýšlená transformaci veřejné správy v době platnosti strategie Smart

Administration, čemuž odpovídá období mezi léty 2007-2015.

2.1. Výzkumný design

Veselý a Nekola ve své publikaci charakterizují výzkumný design jako průsečík tří

komponentů. Jedná se o:

· strukturu výzkumného problému;

· sběr dat;

· následná analýza dat.

(Veselý, Nekola, 2007:148)

Tyto tři složky by měly být ve vzájemné harmonii a postupovat v souladu s výzkumným

problémem. Pro ex-post analýzu strategie Smart Administration je typické prostudování

strategického dokumentu SA a dalších souvisejících dokumentů a legislativních úprav s cílem

prozkoumání předpokladu vzniku strategie. Nicméně, zahrnuty by měly být i podmínky

a faktory vzniku, spolu s následnou realizací v rámci české veřejné správy.

2.1.1. Metody sběru dat

Pro účely této práce se nabízí celá řada metod sběru dat. Nicméně, roku 2016 byla na katedře

veřejné a sociální politiky obhájena diplomové práce na téma Reforma veřejné správy, která

se hlouběji zabývala analýzou aktérů i událostí (Hurychová, 2016:8-10). Z tohoto důvodu

jsem se jako autorka práce zaměřila na jiné metody.

2.1.1.1. Analýza dokumentů

Sekundární zdroje dat, které představuje mimo jiné právě analýza dokumentů, je nedílnou

součástí veřejně politického zkoumání (Veselý, Nekola, 2007:159). Vládní strategie Smart

Administration patří do skupiny koncepčních dokumentů a záznamů veřejné správy.
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Než přistoupím k samotné analýze dokumentů, je dle mého názoru nezbytný stručný vhled

do soustavy veřejné správy.

Zkoumané dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách ústředních správních

orgánů či na oficiálních webových stránkách vlády České republiky, popřípadě i na portálu

Smart Administration.

2.1.1.2. Expertní rozhovory

Cenným zdrojem dat v rámci diplomové práce byly i rozhovory s experty. Jednotliví

respondenti dlouhodobě vykonávali či stále ještě vykonávají funkci ve veřejné správě nebo

oboru s ní související.

Rozhovory s experty nabízejí celou řadu výhod pro získání cenných dat. Jedná se například

o dostupnost informací, které by byly jinak nedosažitelné. Právě díky rozhovorům je přístup

k těmto datům brán jako velké pozitivum. S tím souvisí i fakt, že za relativně krátký čas je

možné sesbírat kvalitní data pro výzkum a tím se dobrat i k výsledkům výzkumu. Pokud

odborník patří do oblasti, kam není běžný či snadný přístup může být tento pohled velice

cenný a možnost získat kontakty na další znalce oboru je velmi pravděpodobný. (Bogner,

Litting, Menze, 2009:4)

Každý rozhovor trval přibližně třicet až šedesát minut. Vždy před začátkem rozhovoru mi byl

udělen ústní souhlas o provedení rozhovoru za účelem sběru dat k sepsání diplomové práce.

Většina rozhovorů byla zaznamenána na elektronické zařízení. Níže uvádím seznam

respondentů, kteří mi poskytli svůj vhled do dané problematiky.

Adam Koníček

Adam Koníček působí ve funkci Metodika projektového řízení na Ministerstvu vnitra České

republiky. Poskytuje metodickou a odbornou pomoc v rámci projektové kanceláře MV ČR

pro všechny zainteresované aktéry v průběhu projektového cyklu. Zároveň monitoruje

projekty pod MV ČR. V době nástupu na MV ČR zastával funkci Administrátora projektů

z OP LZZ, které souviselo s realizací strategie Smart Administration.

Iva Mittner Hejtmánková

V současné době zastává funkci vrchního rady na samostatném oddělení strategií a ESIF

v rámci Ministerstva vnitra České republiky. V minulosti se podílela na ex-post evaluaci

strategie Smart Administration.

Milan Jan Půček

Od roku 2007 až do roku 2009 působil ve funkci náměstka Ministerstva pro místní rozvoj.

V gesci měl oblast efektivní veřejné správy i problematiku udržitelného rozvoje
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a strategického řízení. V roce 2007 stanul v čele orgánu pro vyjednávání Národního

strategického referenčního rámce a operačních programů.

Podílí se taktéž na výzkumu a pravidelně vydává publikace. Nyní zastává funkci generálního

ředitele Národního zemědělského muzea (Půček, Ochrana, 2009:200).

Ondřej Felix

Již od 90. let se profesně podílí na rozsáhlých informačních projektech v rámci České

republiky. V minulosti pracoval pro telekomunikační společnosti, kde zastával funkci

generálního ředitele. V době vzniku strategie Smart Administration byl ustanoven do funkce

hlavního architekta e-Governmentu na Ministerstvu vnitra České republiky. Prosazuje

využívání ICT ve veřejné správě a implementaci e-Governmentu. Možná právě proto je

přezdívaný jako tzv. digitální šampion české veřejné správy. V současnosti zastává funkci

poradce náměstka vnitra ČR v oblasti digitálních technologií a také v přípravě strategických

dokumentů týkající se elektronické identifikace. Taktéž je členem Rady vlády pro informační

společnost.

Lukáš Kačena

V roce 2010 bylo externí poradenskou firmou Ernst&Young vypracováno Průběžné

hodnocení implementace Smart Administration. Hodnotící zpráva byla vytvořena právě

Lukášem Kačenou, který v dané době zastával funkci manažera v poradenství. Pod okruh

témat a oblastí, kterými se zabýval, spadal i veřejný sektor.

Poté zastával funkci ředitele pro sekci rozvoje a řízení v Technologické agentuře České

republiky. V současnosti působí jako poradce na volné noze.

V rámci studia magisterského programu jsem absolvovala stáž na Ministerstvu vnitra České

republiky1, kde jsem měla možnost vést rozhovory s dalšími úředníky, kteří měli zkušenost se

strategií Smart Administration. Jednalo se ovšem o velmi stručné rozhovory, které nebyly

zaznamenány na žádné elektronické zařízení, a proto zde neuvádím jména respondentů.

1 MV ČR – odbor projektového řízení
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3 Teoretická východiska

3.1. Teorie implementace

Implementace je jedna z fází veřejně politického cyklu, který je rozdělen do několika fází.

Počet fází záleží na názoru autora a jeho výkladu teorie. V prvé řadě definujme pojem

implementace. Dle Cambrigde Dictionary je pojem implementace vysvětlován jako: „akt

uskutečnění plánu do praxe nebo zahájení jeho použití”.2 Potůček (2016:113) se s vymezením

slovníku shoduje a definuje implementaci jako proces uskutečňování, a to v souvislosti

s uskutečňováním dané veřejné politiky.

Jak je již zmíněno v úvodu této kapitoly, tak veřejně politický cyklus se skládá z jednotlivých

fází. Tato kapitola bude vycházet z pěti fází veřejně politického cyklu podle Howletta,

Rameshe, Perla (2009).

Proces implementace se často překrývá s dalšími fázemi veřejně politického cyklu. Z tohoto

důvodu není možné zkoumat tyto fáze odděleně, neboť spolu souvisí. V některých situacích

nelze s přesností určit, zda se jedná o počáteční stav nebo o ukončení cyklu. Je to

charakteristické i pro fázi implementace, kdy je obtížné stanovit výchozí nastavení cílů

a jejich následků v rámci politik. Dle Winklera nestabilní a dynamické politické prostředí

směřuje k obtížnému vymezení cílů ze strany politických aktérů, které mají vést k naplnění

politiky (Winkler, 2002:13).

V rámci diplomové práce je užitý autoritativní model implementace, pro který je typická jasně

daná struktura a hierarchie v implementačním procesu. Struktura směřuje shora-dolů,

nazýváno taktéž jako top-down model (Potůček, 2016:113). Model top-down je řízený shora

2 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation (přistoupeno 28. 12. 2019)

Obrázek 1: Fáze veřejných politik

Zdroj: vlastní zpracování dle Howlett, Ramesh, Perl (2009)
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neboli z centra, a to prostřednictvím politických dokumentů. Političtí aktéři vymezují cíle,

kterých má být dosaženo, a zároveň se zabývají i tím, jak mají být tyto cíle dosaženy (Veselý,

Nekola, 2007:315). Tématu implementace se věnuje i Martin Smutek, který taktéž definuje

implementační struktury dvěma směry (Smutek, 2015:69-70). Implementačním procesem se

také ve své publikaci zabývá Sabatier, který definuje vztahy v rámci implementačního

procesu (Sabatier, 1986:21-48).

Avšak, autoritativní model pro implementaci používá nástroje, jakými je řídící role

státu/vlády, jejich stanovené odpovědnosti za úkoly a mimo jiné i kontrola prováděných

kroků. Tento model pracuje s myšlenkou, že orgán moci (v tomto případě vláda) pověří

výkonem stanoveného úkolu realizátora, který jej následně vykoná dle stanoveného plánu.

Třeba poznamenat, že takový scénář, kde by bylo vše bez komplikací, nastává jen ojediněle.

Jedním z dalších aspektů je kontakt poskytovatele ve styku s občanem, který je zde brán jako

klient a příjemce služby. Poskytovatelé disponují značnými pravomocemi, které vykonávají

na základě svého úsudku. V tomto bodě lze spatřuji notnou dávku autonomie poskytovatelů

ve vztahu k občanům. Z tohoto důvodu může být podoba původní zamýšlené politice zcela

odlišná od jejího pochopení a výkonu (Winkler 2002) v (Potůček, 2016:115). Tedy typickým

znakem dle Winklera je redukování volnosti v rámci implementaci, a naopak důraz

na dodržování předem vymezených kroků (Winkler, 2002:83).

Samotná implementace má několik aspektů, které mohou ovlivnit celý proces nesprávným

směrem. V prvé řadě se jedná o stanovení pravomocí orgánu či jiné instituce zajišťující

implementaci. Implementátor je aktér, který je svým úkolem pověřený od politických

představitelů a měl by disponovat dostatkem energie, času, ale i zdrojů za účelem

implementace požadované politiky (Potůček, 2016:115). Zároveň prostřednictvím svého

postavení dokáže nasměrovat stanoviska široké veřejnosti pro svoje cíle. Podobný názor

zastává i Hughes, domnívá se, že činnosti vládnutí žádají jasnou organizaci a personální

kapacity (Hughes, 2003:71).

Dalším nestálým faktorem je sdílení stejných hodnot jednotlivými zainteresovanými aktéry.

Pro analýzu možné průchodnosti a úspěšnosti implementované politiky je důležitá míra shody

a vnitřní motivace všech zúčastněných aktérů. Pokud by si ve svých postojích aktéři

odporovali, vedlo by to k prodloužení procesu. V tomto bodě by měl implementátor být

schopný odhadnout postoje aktérů a pracovat s jejich případným nesouhlasem (Potůček,

2016:117). Koordinace aspektů k provádění veřejných politik zastává důležitou roli.

Je potřebné sladit všechny prvky, které vedou k úspěšné implementaci, jako jsou zdroje,

lidský kapitál apod.
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Je možné odhadnout úspěšnost implementace na základě hypotéz, které již zkoumal Bardach

(1977:36n) i Sabatier a Mazmanian (1980) v Potůček (2016:117). Pro úspěšnost

implementace politik je nezbytné získat stálou politickou podporu dalších politických aktérů,

tak i dalších skupin mimo politické spektrum. S tím se pojí síla ustát konflikty a napadení

od svých odpůrců, kteří se pokoušejí o získání vlivu. Legitimně ukotvený proces

implementace, stanovení odpovědných aktérů a zejména vykonavatelů bezesporu vede

ke zdárnému procesu implementace (Veselý, Nekola, 2007:317-318). V neposlední řadě je

nutné zmínit i správně fungující koordinaci činností v rámci implementace, díky níž je možné

zdolat všechny obtíže, které v procesu nastaly (Potůček, 2016:117).

Samotný proces implementace je dle Potůčka možné rozdělit do čtyř fází. První z nich je fáze,

kde se vymezuje implementátor, jako hlavní realizátor celé politiky. Za své kroky je

implementátor patřičně odpovědný a také může mít funkcí mediátora, který zmírňuje napětí

mezi jednotlivými aktéry. Druhá fáze představuje návrh implementačního projektu. V tomto

kroku je ustanoven orgán, který má za úkol usměrňovat a regulovat celý proces. Tím je

myšlena úloha občanského sektoru, trhu či státu, který přebírá odpovědnost za regulace.

Součástí této fáze jsou také scénáře implementace, které mají za úkol snižovat riziko

pochybení. Efektivním nástrojem mohou být i tzv. cestovní mapy, které mapují celý proces

dosažení cílů. Ve třetí fázi se odehrává samotná realizace procesu implementace, kdy

implementátor přidělí úkoly jednotlivým aktérům a pověří je jejich provedením. Poslední,

čtvrtá, fáze se pojí s dohledem a evaluací implementace (Potůček, 2016:118-119).

S procesem veřejně politické implementace se pojí i celá řada nástrah. Aktéři, kteří

představují lidský faktor v procesu změny, nejsou neomylní a v rámci jejich postavení mohou

rozhodovat na základě subjektivního jednání. Avšak velmi obtížný je také odhad budoucího

vývoje. Z tohoto důvodu je někdy až nemožné vzít v úvahu všechny situace, které mohou

teoreticky nastat. S tímto souvisí i to, že se může objevit aspekt, který nebyl předem

předvídán, a to může mít za následek negativní implementaci politik. Žádná z politik není

vykonávána odděleně či samostatně, ale vždy v rámci většího tematického celku. Proto jsou

konflikty přirozené. S touto problematikou souvisí i nálada ve společnosti a její vývoj, který

nelze ovlivnit (Potůček, 2016:121-122).
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3.2. Vymezení pojmu veřejná správa

Při definování pojmu teorie vědy rozlišujeme jeho extenzi a intenzi, přičemž termín

používáme na denotaci čili na označení definovaného objektu (Ochrana, 2009). Z tohoto

hlediska lze termín „veřejná správa“ vyložit ve dvou rovinách, první z nich označuje způsob

jednání, jinými slovy spravování. Druhý výklad vymezuje veřejnou správu jako instituci,

která dané činnosti správy vykonává (Hendrych, 2014:§2 klasifikace správy).

Veřejná správa je řízena z centra, představuje nástroj vlády k prosazování svých cílů. Zadané

úkoly může vykonávat centralisticky, a to prostřednictvím výkonu jednotlivých ministerstev

a dalším ústředních správních orgánů. Je možné spravovat i tzv. decentralisticky, kdy je

působnost přenesena na jiné nižší instituce a orgány. Mezi charakteristické rysy veřejné

správy patří zákonné vymezení činností, které jsou směřované k institucím správu

vykonávající. Jedná se o formu regulací a nařízení. Nejprve je nutné definovat pojem veřejná

správa a poté termín zasadit do souvislosti s elektronizací neboli e-Governmentem a ukotvit

jej v rámci strategie Smart Administration.

Dané a přesné vymezení pojetí veřejní správy neexistuje, proto celá řada autorů si vykládá

koncept veřejné správy odlišným způsobem. Například ve 30. letech 20. století lze definovat

veřejné správy dle A. Merkla jako „každou záměrnou činnost lidskou, směřující k dosažení

určitých lidských účelů“ (A. Merkl, 1931: 2). Ze současných autorů lze zmínit P. Průchu,

který vymezuje termín VS: „společenské řízení, které má určité specifické rysy a realizuje se

ve specifických formách“ (P. Průcha, 2012: 51). Vladimír Sládeček, přední odborník na

správní právo, pod pojmem veřejná správa rozumí „za veřejnou správu lze v obecném

chápání považovat za záměrnou činnost sledující dosažení veřejných cílů a jejich řízení“

(V. Sládeček, 2013: 18).

Vliv událostí v závěru roku 1989 měl značný vliv na další fungování a následnou transformaci

veřejné správy. V platnost vešly principiální změny systémového uspořádání v oblasti veřejné

správy, a to zejména v soustavě národních výborů. Počátkem roku 1990 bylo navázáno

na prvorepublikové správní uspořádání. (K. Schelle a kol.: 227). Nově se podstatou fungování

místní správy stala obec jako taková. Tato úprava byla doprovázena dalšími zákonnými

změnami.3

Po roce 1993, kdy rozpadem federace vznikla 1. 1. 1993 Česká republika, vešly v platnost

i jiné ústavní změny spojené s novou transformací státu. Nejpodstatnější novinkou bylo přijetí

nové ústavy zákonem č. 1/1993 Sb., která definovala správní uspořádání státu. Nově se

3 např. zákon č. 367/1990 Sb. o obcích, č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze, č. 425/1990 Sb. o okresních
úřadech, úpravě jejich působnosti
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základními územními samosprávnými celky staly obce a vyššími celky byly stanoveny země

nebo kraje (K. Schelle a kol.: 228).

Jako ústřední orgány moci výkonné byly stanoveny ministerstva a jiné správní úřady

s vymezenou působností (K. Schelle a kol.: 228). Aktuálními otázkami reformy veřejné

správy se ve stejnojmenné publikaci zaobírá Petr Průcha s kolegy. Sborník je výsledkem

konference, která proběhla z jara 1999 na Masarykovo univerzitě, a zároveň je tvořen

jednotlivými příspěvky ze zmíněné konference. Průcha se ve svém příspěvku věnuje reformě

jako širšímu procesu transformace VS. Upozorňuje také mimo jiné na to, že celá transformace

započala s pádem režimu roku 1989 odstátněním VS, neboť do té doby se užíval termín státní

správa. Průcha vytyčil několik okruhů, kterých by se reforma měla týkat:

· organizační problematika;

· správní řízení;

· správní trestání;

· správní soudnictví.

V neposlední řadě Průcha zmiňuje také důležitý fakt reformy, a to je politická podpora

a průchodnost. Právě na přelomu tisíciletí byla znatelná vyšší aktivita politických

představitelů směrem k reformě VS (Průcha 2000: 29). Jeden z dalších příspěvků na této

konferenci zaběhl do tématu informačních systémů a jejich vzájemné provázanosti. Jedná se

o jakýsi předvoj elektronizace veřejné správy, a proto je vhodné uvést prvotní myšlenky

a popis těchto systémů. Dle Radovana Novotného v době kolem roku 2000 neexistoval žádný

státní informační systém, který by sjednocoval celou státní – veřejnou správu. Naopak

existovaly samostatné systémy, které zajišťovali chod a správu jen jednotlivým orgánům.

Novotný popisuje koncept informačních systémů jako „informační systém je v současnosti

chápán a realizován, představuje jednotné programové prostředí pracující nad společnou

datovou základnou" (Průcha 2000: 130). Zdůrazňuje také fakt, že je na místě zmapovat

všechny činnosti probíhající v jednotlivých subjektech VS a posléze informační systém

zefektivnit k účinnosti jejich výkonu. Neopomíná ovšem zdůraznit, že takovýto postup je

velmi nákladný jak z finanční, tak i z časové stránky věci. Pravidla ohledně IS4  nejsou

nikterak uzákoněná platným právem, a z těchto důvodů nejsou zaváděny jednotně, dochází

tedy k výrazné uživatelské neslučitelnosti. Autor navrhoval řešení, které by tomuto „chaosu“

předešlo, a to vytvořit jeden projekt, který by si dal za cíl vytvořit komplexní informační

systém pro všechny instituce VS. Novotný ve svém příspěvku taktéž naléhal na vymezení

4 informačních systémů
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a vznik jednotné datové základny, která by definovala podmínky, jaká data získat a v jakém

rozsahu je posléze možno s nimi manipulovat (Průcha 2000: 132).

Z přehledu literatury zabývající se veřejnou správou a jejím vývojem rezonuje, že veřejná

správa je záměrnou společenskou činností, jejíž smyslem je dosažení veřejných cílů a jejich

řízení. Současně jsou ve vývoji veřejné správy hledány nástroje k její modernizaci.

3.2.1. Vývoj veřejné správy a její modernizace

Po pádu komunistického režimu započal proces reformování veřejné správy v České

republice. První fáze nastala těsně po převratu komunistického režimu a jejím hlavním cílem

byla deetizace role státního aparátu. Do roku 1989 existovala jen státní správa a byla zde

jakákoliv absence samosprávy. Tato fáze byla splněna, vyčlenila se státní správa a také

samospráva obcí a krajů (Ochrana 2018: prezentace).

Na konci 90. let minulého století byly výrazné tendence značící další vývoj veřejné správy.

Především pod tlakem společenských změn doprovázené transformací politického režimu

bylo více než nutné reagovat na novou dobu a ukotvit modernější formu vládnutí. Vývoji

moderní veřejné správy se také věnuje Bohumír Štědroň, který pokrývá úplné počátky

elektronizace (Štědroň, 2007: 20-21).

Další fáze nastala okolo roku 1999 a je pojena s dobou, kdy byl zpracováván Návrh koncepce

reformy veřejné správy (Půček, Ochrana 2009: 47), které mělo v gesci ministerstvo vnitra.

Měla být provedena tzv. regulativní reforma veřejné správy. Úkolem této reformy bylo zjistit,

jaké činnosti orgány státní správy vykonávají a následně vytyčit co přesně by měly tyto

orgány vykonávat a provést organizační změnu tak, aby účinně fungovala. Jedním z bodů

bylo navrácení správy do rukou občana. Nicméně, tato reforma dosud není dokončena a tím

ani naplněna (Ochrana 2018: prezentace).

Následuje třetí fáze, která se uskutečnila do roku 2004. V reakci na předchozí nenaplněnou

změnu byla plánovaná reforma ústřední státní správy. Od roku 2004 nastalo období, které

podporovalo vznik strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb. Úlohou bylo

vymezit a definovat služby a jejich standardizaci (Půček, Ochrana 2009: 47).

Roku 2007 vešla do realizace Strategie Smart Administration, která vznikla v reakci na vstup

do Evropské unie a čerpání z jejích fondů. Otevřením trhu, přísunem informačních

technologií a zejména postupným zaváděním internetové sítě – to vše vzájemně vedlo

k rozvoji digitalizace služeb VS. E-Government je pojímán jako jeden ze znaků SA. Proto je

tato doba označována jako jeden z nejvýznamnějších mezníků vývoje e-Governmentu.

Realizace nastala v období mezi léty 2007 a 2013 se strategií Efektivní veřejná správa



26

z přátelské veřejné služby.5 Původcem strategie se stalo ministerstvo vnitra v čele s tehdejším

ministrem Ivanem Langrem.

Definování Smart Administration je možné na dvou rovinách, neboť si jej lze vymezit

ve dvou rovinách. První je rovina vládního dokumentu, tedy zmíněné strategie Efektivní

veřejná správa z přátelské veřejné služby. Druhý význam představuje teoretický koncept, jak

reformovat veřejnou správu.

Nicméně, pojem Smart Administration jako takový je překládám do českého jazyka jako

chytrá veřejná správa, jejíž podstatou je „dělat správné věci správně“.

V pojetí strategie Smart Administration v České republice se v dané době redukovala zejména

na proces elektronizace veřejné správy, která patřila do skupiny tzv. tvrdých projektů.

3.3. Teoretická východiska pro vznik strategie Smart Administration

Na počátku nového tisíciletí čekala českou veřejnou správu nová, a to shora řízená změna.

Dle Ochrany a Půčka se jedná o takovou změnu, která je původem změny předvídatelná

a zároveň jím regulována (Ochrana, Půček, 2011:19). To znamená, že tato změna je

zamýšlená za nějakým účelem, a tak je tedy daným aktérem i vedena. Řízené změny ve

veřejné správě se opírají o budoucí vize, které jsou založeny na realistických cílech a zároveň

následují moderní vývoj v dané oblasti. Současně by mělo proběhnout rozklíčování

a definování nejhlavnější aktérů, kteří mohou přispět svými znalostmi a dovednostmi k řízení

změn ve veřejné správě (Ochrana, Půček, 2011:19). Důležitým bodem v oblasti změn je, že

tyto změny by měly vycházet z předem vymezených strategických postupů (Ochrana, Půček,

2011:19). S tím také souvisí, že potřeba změn by měla vycházet i z konsenzu ve společnosti

a být tak v souladu s mravními hodnotami a bezpochyby i s právním řádem (Ochrana, Půček,

2011:19). Taktéž by mělo být přihlédnuto na personální, ale i finanční zdroje, které jsou

nedílnou součástí provádění změn ve veřejné správě. Tato práce se zaměřuje na řízené změny

spojené se Smart Administration.6  Ochrana a Půček definují tento koncept jako: „takový

výkon vládnutí, který se opírá o důsledné uplatňování existujících zákonů, efektivní výkon

působností veřejné správy a účinnou (nezkreslenou) komunikaci všech aktérů veřejné

správy.“ (Ochrana, Půček, 2011:19).

Dalším klíčem k úspěchu implementace konceptu Smart Administration mělo patřit nastavení

a následné dosažení legislativních podmínek, aktivit, cílů i investic. Hlavní je tyto nastavené

úkony provádět správným způsobem. Tím je myšleno zejména efektivní a kvalitní provádění

5 strategie Smart Administration
6 překládáno taktéž jako chytrá veřejná správa (Ochrana, Půček, 2011, s.19)
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činností v předem stanovené časové lhůtě. V neposlední řadě je podstatné o těchto řízených

změnách informovat veřejnost a komunikovat sní (Ochrana, Půček, 2011:20).

Pojetí Smart Administration jako moderní změna v rámci výkonu veřejné správy má hlubší

a složitější charakteristiku než pouhá definice změny ve veřejné správě. Moderní

transformace veřejné správy spočívá ve zvyšování kvality, ať už celkovou či částečnou

změnou, která vede k přetvoření úrovně kvality výkonu aparátu. Z podstaty věci by se mělo

jednat výhradně o pozitivní transformaci. Hlavním úmysl je vést modernizaci veřejné správy,

identifikovat tak palčivé problémy a pomocí změny je řešit. Mělo by tedy dojít ke zlepšení

kvality poskytovaných služeb směrem k občanovi, a tím i ke zkvalitnění životní úrovně

ve společnosti (Ochrana, Půček, 2011:24). Na počátku celého procesu je nevyhnutelné

vymezení cíle požadovaných změn a poté jejich vyhodnocení (Ochrana, Půček, 2011:24). Pro

plnohodnotnou evaluaci moderní řízené změny je nutné si vytvořit hodnotící systém, který je

tvořen jednotlivými kritérii. Dle Ochrany a Půčka koncepce Smart Administration obsahuje

tři základní kritéria, kterými jsou: přeměna kvality služeb, změna výkonnosti a změna investic

a výdajů určených pro tyto služby (Ochrana, Půček, 2011:25). Dalším, neoficiálním kritériem,

je úroveň spokojenosti občanů, kteří danou službu sami používají. Optimální situace vzniká

v momentě, kdy nastává změna kvality, výkonu a transformace nákladů na míněnou službu

tak, že se všechna kritéria mění pozitivním směrem. Na druhou stranu je nutno poznamenat,

že zlepšení všech třech stanovených kritériích v jeden moment je velmi obtížně dosažitelné.

Proto se v dnešní době definuje naplnění alespoň jednoho z kritérií jako moderní změna

veřejné správy (Ochrana, Půček, 2011:26).

Existuje také model řízení změn ve veřejné správě, který se skládá z šesti kroků. Tento model

vysvětluje, jak by měly být realizovány změny, které jsou definovány podle SA. V prvé řadě

je nezbytné sdílení idejí, což je nutné pro motivaci všech zainteresovaných aktérů a vyvstává

také potřeba umění komunikace v rámci změny. Jde také o to, jak změnu správně

vykomunikovat. Následuje analýza a vymezení problému, moment pojmenování problému.

Dalším krokem je tvorba variant a přijetí rozhodnutí o změnách. Varianta je možný způsob

řešení a hledá se právě ta varianta, která je pro požadovanou změnu optimální. Jedná se tedy

o nejlepší možnou variantu s ohledem na stanovené cíle a omezující podmínky. Podmínky,

které mohou ovlivnit podobu změn existují dvojího typu. Například vnější podmínky, pro

které je typická například legislativa a jiné regule. Poté existují vnitřní podmínky, které

představují například finanční zdroje, personální kapacity, ale například i časová osa (Ochrana

2018: prezentace). Poté následuje plánování změny, tedy tvorba, jak danou změnu

institucionalizovat pomocí změnového plánu. Stanovení plánu rámuje pravomoci a povinnosti
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k dosažení plánované změny. Sled dalších aktivit spočívá v samotném provedení změny

a jejího vyhodnocení. Přichází čas ex-post kontroly, která sleduje, zda byly dosaženy

stanovené cíle. V poslední fázi nesmí být opomenuto zavedení trvalých změn. Transformace

musí být zafixována natrvalo ať už zákonným opatřením, tak i personálně

(Ochrana 2018: prezentace).

Koncept Smart Administration, moderní přístup k veřejné správě, byl ovlivněn i dalšími

faktory týkající se transformace veřejné správy. Dle Ochrany a Půčka se jedná o:

· krizi sociálního státu;

· New Public Management;

· integrační procesy EU a regionální rozvoj;

· důraz na udržitelný rozvoj;

· rozvoj znalostí a řízení znalostí;

· tlak na zvyšování kvality života;

· spokojenost obyvatel.

(Ochrana, Půček, 2011:28)

Jako první ze zmíněných bodů je uvedena krize sociálního státu, kterou nastartoval

ekonomický propad v 70. letech minulého století. Sociální stát zabezpečoval celou řadu

služeb směrem k občanovi. Jednalo se například o vzdělávací systém, sociální a zdravotní

služby, ale i bytovou politiku. Krize sociálního státu odstartovala tendence a transformaci

systému směrem k politice liberalismu (Půček, Ochrana, 2009:29). Výraznou představitelkou

liberalismu byla například Margaret Thatcher, která zastávala názor, že veřejný sektor

přespříliš zasahuje do života samotných občanů, ekonomiky a vyžaduje pro svou správu také

velké množství financí. Mimo jiné se řídila tím, že volný trh je mnohem více efektivní než

jakékoliv státní zásahy a plánovaní (Půček, Ochrana, 2009:29).

Jako další aspekty, které měly vliv na formování konceptu Smart Administration, byly

zahraniční přístupy k veřejné správě. Na území Evropy zaujímá silnou roli historická tradice

řízení veřejné správy, kdy přítomný stát a právo mají nadřazené postavení. Úkolem úředníků

vykonávající veřejnou správu je aplikovat politiku vytyčenou státem, a to v zákonném rámci

(Ochrana, Půček, 2011:30). Transformací veřejné správy se taktéž zabývají autoři

Hammerschmid a kolektiv, kteří poukazují na propojenost jednotlivých přístupů a jejich užití

napříč evropským kontinentem (Hammerschmid a kol, 2016: 259-265).
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Jedním z konceptů, kterými byla strategie SA inspirována byl New Public Management7,

který se vyvíjel zejména na území Velké Británie a Nového Zélandu.  Jako koncept vývoje

veřejné správy je NPM orientovaný na ekonomické aspekty. Hledá tedy především způsob,

aby celý správní aparát pracoval efektivně. Charakteristickými rysy je především

hospodárnost, efektivnost a účelnost pojetí veřejné správy a jejího výkonu. Vládní garnitura

se především chová jako racionální aktér, který hledí na transakční náklady. Aktéři využívají

jak technické, tak i manažerské metody, které jsou řízeny na základě vstupních i průběžných

analýz.

Kromě orientace na ekonomické aspekty, pohlíží koncept NPM primárně na potřeby klienta.

V překladu do běžného jazyka je klientem myšlen občan příslušného státu, jehož spokojenost

je v přímém vztahu s úrovní poskytovaných služeb prostřednictvím veřejné správy. Úroveň

poskytovaných služeb je ovlivněna i personálními kapacitami vykonávající agendu veřejné

správy. Podstatnou roli hraje motivace v řízení lidských zdrojů na všech úrovních výkonu

veřejné správy.

Zároveň zvyšování efektivnosti VS probíhá elektronizací, důraz je kladen na rozvoj e-

Governmentu. Nicméně, může se stát, že zavádění e-Governmentu je vnímáno jako cíl,

nikoliv jako prostředek. Jde tedy o chybný výklad, elektronizace výkonu veřejné správy má

totiž vést především k zefektivnění výkonu celého aparátu (Ochrana 2018: prezentace).

Mezi hlavní pozitiva NPM bych zařadila zacílení na daný problematický okruh a následné

hledání návodu k řešení. Koncept NMP poukazuje také na naplňování cílů jednotlivými

aktéry a zároveň pracuje s indikátory výsledků. V neposlední řadě využívá analýzu stavu jak

ex-ante, tak i ex-post.

Na druhou stranu má NPM i své stinné stránky. Kritika spočívá především v ekonomické

orientaci konceptu, dále je NPM obtížně kvantifikovatelný. Problematická je také potřeba

zdatných manažerů a výborných analytiků, kterých je mnohdy v oblasti veřejné správy

nedostatek (Ochrana 2018: prezentace).

Následuje New Public Government, což je nový způsob vládnutí, výkonu veřejné správy,

který vzniknul v kritické návaznosti na New Public Management. Koncept NPM posuzuje

jako příliš ekonomicky a technicky zaměřený s důrazem na privátní sektor. Oproti tomu NPG8

pro prosazování změn vytváří sítě, prostřednictvím kterých vyhledává spojence a to

i neformální povahy. Při procesu síťování může ale dojít k nežádoucímu jevu, kdy je

navázána síť s aktéry, kteří jsou později vyhodnoceni jako nevýhodní anebo dokonce až

7 zkratka NPM
8 zkratka New Public Government
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nebezpeční. Nicméně NPG není v prostředí české veřejné správy hojně využívaný, neboť zde

nejsou vytvořeny legislativní podmínky pro využití tohoto konceptu uchopení veřejné správy

(Ochrana 2018: prezentace).

Dalším z konceptů, který vznikl v kritické návaznosti ze sociologického a politologického

pohledu na NPM je New Public Service9, který zdůrazňoval, že pro fungování veřejné správy

je nezbytné brát v úvahu také politický faktor. Realizace výkonu VS dle NPS se řídí dle

několika následujících principů. Prvním z nich je povinnost sloužit – ne řídit. Správné

nastavení spočívá v orientaci služeb pro občana, který je brán jako klient. Následuje veřejný

zájem, podle něhož by měly být činěny kroky veřejné správy. S tím souvisí i fakt, že během

výkonu agendy by se mělo jednat strategicky a hlavně demokraticky. V neposlední řadě je

potřeba vymezit odpovědnost aktérů, a to jak na morální, legislativní, ale i odborné úrovni

a nést odpovědnost za vykonané kroky. S tím souvisí závěrečný princip, kdy by měli být

hodnoceni aktéři, ne produktivita – mělo by tedy být hodnoceno to, jak vykonávají svěřenou

práci. Samotná produktivita je pouze jedním z ukazatelů hodnocení výkonu veřejné správy.

Následují integrační procesy, které mohou silně ovlivnit chod veřejné správy a její vývoj na

daném území. Optikou širšího konceptu integrace se na evropském kontinentě vyvinula

integrace v oblasti politiky, ekonomie, především díky společným evropským institucím,

jakou je například Evropská unie (Půček, Ochrana, 2009:32). Během příprav ke vstupu do

Evropské unie se tehdejší české vlády snažily prosazovat modernizaci veřejné správy, což

bylo hmatatelné v procesu harmonizace evropského a českého práva.

Dalším faktorem, který se promítl do utváření vhodných podmínek pro koncept Smart

Administration byl udržitelný rozvoj. Ten spočíval zejména v celistvosti strategií, která

podporovala využití technologických, ale i ekonomických nástrojů (Půček, Ochrana,

2009:34). Rozmach ICT se otiskl i do územního rozvoje, což nasměrovalo společnost

k inovacím. S tím přímo souvisí i očekávání občanů na zvýšení kvality života. Nejenom

ekonomický rozvoj, ale zvyšování kvality života bylo dalším rysem pro formování SA. Autoři

definují kvalitu života různými způsoby, nicméně definice dle Potůčka se zdá být plně

obsažena:

„Kvalitu života chápeme jako široký koncept, který se vztahuje k celkové úrovni blaha

jedinců. Je výsledkem vzájemného působení sociálních, zdravotních, ekonomických

a ekologických podmínek, týkající se lidského a společenského života. Materiální životní

podmínky, zdraví, lidské vztahy a začlenění jedince do širší společnosti jsou nejdůležitější

9 zkratka NPS
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oblasti, které určují kvalitu života lidí.” (Potůček, 2005:11). Z definice lze vyčíst, že pro

každého jedince spočívá kvalita života v jiných faktorech.

3.3.1. Situace v České republice

Vždy, když se chce stát inspirovat v reformě veřejné správy, tak to musí být v souladu

s právním řádem České republiky a zároveň by reforma měla mít i politického sponzora.

Znamená to, že by měla být známá osoba či skupina osob, která bude mít zájem jednotlivé

kroky realizovat (Ochrana 2018: prezentace).

Reformování veřejné správy má ve své gesci MV ČR a změny jsou prováděny v malém počtu

odborníků. S tím souvisí i zpolitizování české veřejné správy a sledování politických zájmů.

Zmíněnou problematiku měl vyřešit zákon o státní službě, nicméně jeho provedení není

dokonalé (Ochrana 2018: prezentace).

Avšak jedním z důvodů pro implementaci SA byl vstup ČR do EU roku 2004. Česká

republika vešla do období kohezní politiky mezi léty 2007 – 2013 (Půček, Ochrana, 2009:26).

3.4. Analýza Smart Administration

Pohnutky pro reformování veřejné správy bylo možné poznat z více stran, nicméně dle Půčka

a Ochrany si lze tyto příčiny rozdělit na vnější a vnitřní.

Hlavním vnějším důvodem se stal požadavek Evropské komise, který apeloval na obsažení

konceptu Smart Administration v oblasti čerpání ze strukturálních fondů v rámci Národního

strategického referenčního rámce České republiky10 (Půček, Ochrana,2009:48). NSRR taktéž

platil v časovém období od roku 2007 – 2013 a představuje jednotlivé strategie sloužící

k rozvoji ČR. Zároveň vymezuje zdroje financování strukturálních fondů. Samotný dokument

obsahuje globální cíl, jehož úkolem je: „přeměna socioekonomického prostředí v ČR

v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci

investic, práci a život obyvatel.” (NSRR, 2006:24)11  Ve spojitosti s veřejnou správou se

NSRR zaobírá nejproblematičtějším tématy, jakými v dané době byly například neefektivní

řízení a hodnocení kvality veřejné správy, absence systémového nakládání s lidskými zdroji,

limitované služby e-Governmentu apod. Některé cíle a body se v rámci Smart Administration

a NSRR překrývaly. Dokladem toho je i cíl NSRR „Otevřená, flexibilní, a soudržná

společnost”, která je i důležitým prvkem obsaženým ve Smart Administration

(NSRR, 2006:55).

10 NSRR
11 https://www.kraj-lbc.cz/public/orlk/nsrr_3navrh2_1af96ba06c.pdf (Přistoupeno dne 22.12. 2019)
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Mezi vnitřní pohnutky ve vztahu ke vzniku strategie SA patřila zejména snaha zesílit

konkurenceschopnost prostřednictvím reformováním veřejné správy a tím zlepšit její

efektivitu. Není překvapivé, že zvyšování efektivnosti vlády patřilo i mezi hlavní priority

vlády. Nutno zmínit, že i v prohlášení vlády12, kde byl kladen důraz na zvyšování efektivity

výkonu VS, transparentnosti výkonu a degradace počtu regulatorních opatření. Všechny body

programového prohlášení vlády jsou promítnuty do cílů v rámci strategie Smart

Administration (Programové prohlášení vlády, 2007).

3.4.1. Smart Administration jako koncepce veřejné správy

Hlavním poselstvím Smart Administration je: „dělat správné věci správně”. Právě toto motto

mělo zajistit moderní, transparentní a efektivní výkon veřejné správy na všech úrovních jejího

výkonu (Ochrana, Půček, 2011:43-45). Nezbytností je ovšem ctít principy dobrého vládnutí.

Pro lepší orientaci je níže přiloženo schéma modelu.

Tomuto modelu se věnují autoři Půček s Ochranou, kteří jej pokládají za základní pojetí

konceptu Smart Administration.

V praxi si lze představit, že dělat správné věci správně se budou lišit například z pohledu

k politické příslušnosti, neboť každá strana má své klíčové názory, které mohou být pro jiné

politické aktéry nedůležité a nevhodné. Nicméně v okamžiku dělat správné věci správně se

političtí aktéři snaží vybrat a posléze i prosadit jejich pojetí v dané oblasti. Po vybrání

a schválení následuje proces, který má za úkol dané kroky provádět správně (Půček, Ochrana,

2009:62-63). Je třeba vzít v úvahu, že tento krok je již v gesci manažerů a přímých

vykonavatelů veřejné správy. Nicméně, hlavní myšlenkou správného provádění je důraz na

12 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/programove-prohlaseni-vlady-20780/ (Přistoupeno dne
22.12.2019)

Obrázek 2: Model „dělat správné věci správně“

Zdroj: Ochrana a Půček, 2011
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inovace a řízení. V rámci procesu by měl na běžné bázi probíhat monitoring a kontrola

současného stavu.

Neméně podstatná součást je i umění komunikace s veřejností. Pro potřeby oslovení

veřejnosti je k dispozici více nástrojů, jakými je například marketing na všech úrovních

správy, ale i zkoumání prostřednictvím speciálních metod.

V krátkém souhrnu jde zejména o to, aby jednotlivé kroky byly prováděny efektivně,

hospodárně, kvalitně i výkonně a vše bylo komunikováno směrem k veřejnosti a dalším

aktérům (Půček, Ochrana, 2009:63).

V krátkém souhrnu pro termín „dělat správné věci správně a provádět je správným

způsobem“ je nezbytné analyzovat situaci a určit si priority. Je třeba vzít v úvahu i omezení,

která nás mohou při výběru limitovat. Tato rozhodnutí leží výhradně na bedrech politických

aktérů, kteří rozhodují, co je správné a jaké má dané opatření prioritu. Co se týče samotných

kroků směřující pro dosažení stanovení cílů, je nutné, aby byly zvoleny vhodné nástroje. Je

také nezbytná pravidelná kontrola činností. Dle Nemce et al. je proces kontroly nedílnou

součástí veřejné správy z pohledu řízení činností (Nemec et al, 2010:9).

Komunikace se širokou veřejností je nedílnou součástí veřejné správy, která dokáže zajistit

dostatečnou podporu občanů pro činnosti vykonavatelů veřejné správy.

Všechny tyto tři aspekty pro řízení výkonu veřejné správy se vzájemně obohacují a pozitivně

ovlivňují. Nicméně, dle mého názoru se v modelu Správného vládnutí odráží i model New

Public Management, který se orientuje na to, jak jsou jednotlivé činnosti prováděny.

3.4.2. Strategie Smart Administration

Strategie Efektivní veřejná správa byla schválena usnesením vlády dne 11.7. 2007 č. 757 na

období 2007 – 2015. Pro naplňování strategie bylo potřeba vzít v úvahu tzv. zásadu SMART,

kde jednotlivá písmena představují zkratky, které charakterizuji Smart Administration. První

písmeno S specifikuje, čeho by se mělo prostřednictvím strategie dosáhnout. M znamená, že

jednotlivé parametry by byly být měřitelné, myšleny jsou vstupy a výstupy hodnoceny

pomocí indikátorové soustavy. Následuje A, které představuje to, že cíle by měly být

dosažitelné. Na to navazuje písmeno R, které značí reálné podmínky, co se týče čerpání

zdrojů. Poslední písmeno T poukazuje na vytyčený časový rámec, ve kterém mají být

naplněny cíle (Půček, Ochrana, 2009:48-49).

Realizací byl pověřen ministr vnitra, který měl za úkol koordinovat a také realizovat

strategické projekty prostřednictvím MV a jeho odborů. I další z řad ministrů se zavázali
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ke spolupráci s MV13 během realizace strategie Smart Administration. V srpnu roku 2007

bylo vládou vytvořeno Grémium pro regulační a efektivní veřejnou správu. Hlavní funkcí

tohoto nově vytvořeného orgánu měla být zejména koordinační činnost, která měla za cíl vést

k zefektivnění VS.

Co se týče pravidel Grémia, tak jeho předsedou byl ustanoven ministr vnitra a Grémium jako

orgán má hned několik okruhům, kterým se věnuje. Jedná se o:

· vytváří stanoviska k legislativním návrhům pro vládu a vyhodnocuje jejich

dopady;

· přijímá projektové záměry pro zefektivnění fungování veřejné správy;

· koordinuje práce na projektech směřujících k zefektivnění fungování VS v

příloze jako strategie Smart Administration;

· posuzuje návrhy dlouhodobých a střednědobých koncepcí, analýz, výhledů a

směru rozvoje v oblasti zkvalitňování regulací.

 (Usnesení vlády týkající se Smart Administration)

V květnu roku 2008 schválila vláda seznam strategických projektů a jejich čerpání ze

Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration. O dva měsíce později, vláda

schvaluje Strategii rozvoje služeb pro informační společnosti 2008 – 2012 a její součástí jsou

mimo jiné i body týkající se strategie SA. Mezi důležité body patřilo:

· stanovení závazných postupů pro koordinaci ICT projektu SA;

· zřízení Programové kanceláře pro koordinaci projektů SA;

· zajištění technologické provázanosti jednotlivých realizovaných projektů SA,

speciálně zřízený útvar Hlavního architekta pro e-Government;

· informování vlády o realizaci projektu SA prostřednictvím programové

kanceláře.

(Usnesení vlády týkající se Smart Administration)

3.4.3. Legislativní vymezení SA

Jak již bylo výše zmíněno, tak strategie Smart Administration byla přijata usnesením vlády

Mirka Topolánka ze dne 11. července 2007, č. 757.

První pohnutkou vzniku strategie byla kohezní politika Evropské unie, pro níž bylo jedním

z předních témat kvalita výkonu veřejné správy a její efektivnost. Druhým důvodem byla

absence vládního dokumentu či strategie, který by definoval a sjednocoval vývoj veřejné

správy. Poté co byla strategie Smart Administration zanesena do Národního strategického

13 ministerstvo vnitra
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rámce, tak tím bylo zajištěno potvrzení zájmu České republiky na modernizaci veřejné

správy. Oficiálně bylo možné financovat strategii SA ze strukturálních fondů Evropské unie.

Jmenovitě se jednalo o podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

(OP LZZ), kde mezi hlavní pilíře patřilo reformování veřejné správy a služeb jí

poskytovaných. Druhým strukturálním fondem byl Integrovaný operační program (IOP),

jehož prioritami byla modernizace veřejné správy a zlepšení kvality poskytovaných služeb,

ale i jejich dostupnost pro občana.

Hlavní část zdrojů pro financování realizace strategie Smart Administration byla čerpána

z Evropského sociálního fondu (ESF), ale i z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

(MV ČR, 2007:10). Právě proto, že finance pro strategii SA byly čerpány především

z evropských strukturálních fondů, tak nestabilní politická situace se neměla výrazně podepsat

na realizaci projektů v rámci strategie Smart Administration.

Na začátku kapitoly je naznačeno, že strategie SA nevznikla v samostatném vakuu, naopak

navazuje na celou řadu dokumentů, které se zaměřovali na modernizaci veřejné správy na

území České republiky. Pro lepší orientaci je níže přiložena tabulka s přehledem.

3.5. Analýza Smart Administration v rovině dokumentu

Jak již bylo v krátkém úvodu zmíněno, Smart Administration byla součástí strategických

programů MV. Celým názvem ji můžeme označovat jako Strategie realizace Smart

Administration v období 2007-2015, neboli Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné

služby. (MV ČR, 2010) Strategický dokument je členěn celkem do čtyř hlavních částí

(Půček, Ochrana,2009:48).

Dokument jako takový obsahoval několik vizí a jeden globální cíl. Mezi vize lze zařadit

například pojetí VS jako služby orientovaná na občana, dále zásada tzv. dobrého vládnutí,

Tabulka 1: Přehled právních dokumentů

Právní úprava vedoucí k modernizaci veřejné správy
Návrh koncepce reformy veřejné správy České republiky č. 258/1999
Reforma a modernizace ústřední správy č. 237/2004
Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb č. 824/2004
Návrh na začlenění metody pro hodnocení dopadu regulace na podnikatelské prostředí (RIA) č.
420/2005
Strategie Smart Administration č. 727/2004

Zdroj: Vlastní zpracování
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které je efektivní a výkonné. Zároveň jsou všechny veřejné služby směřovány na klienty14,

a mají za cíl splňovat a reagovat na přání občanů a na jejich nároky. Taktéž dalším důležitým

bodem je hospodárný a úsporný chod veřejné správy a zlepšování života obyvatel v České

republice.

Jako globální cíl byl definován cíl, který měl vést ke zlepšení a zefektivnění VS, posílení

socio-ekonomického rozmachu a zejména zlepšení kvality života obyvatel na územím ČR

(MV ČR, 2010:2). Nicméně, strategie nadefinovala i další strategické cíle, kterým bude

věnován prostor v dalších částech práce.

Dokument se skládá ze 76 stran a prakticky začíná úvodním slovem, tehdejšího předsedy

vlády České republiky, Mirka Topolánka z ODS15. V tomto krátkém úvodu klade Mirek

Topolánek důraz na konkurenceschopnost ČR, která je úzce spjata právě s výkonností

a efektivností VS. Současně také osvětluje situaci, během které strategie SA vzniká. Má tím

namysli financování realizace prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie. Z tohoto

důvodu bylo pro ČR více než příhodné to, že větší část finančních zdrojů byla poskytnuta

z prostředků EU (MV ČR, 2010:4).

Vzápětí následuje úvodní slovo tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera. Langer osvětluje

poslání strategie SA mimo jiné i jako koordinační mechanismy pro přetvoření fungování VS.

Vysvětluje také pozici ministerstva vnitra jako realizátorem strategie (MV ČR, 2010:5).

Jako poslední se úvodního slova ujal Zdenek Zajíček, tehdejší náměstek ministra vnitra pro

veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Ve svém příspěvku vysvětluje

potřebu přátelského prostřední VS pro uživatele z důvodu navyšování transparentnosti

a efektivnosti VS. Věnuje se také k tématu digitalizace, a to k formám elektronické

komunikace, která měla být v daném čase definitivně utvořena a stabilizována

(MV ČR, 2010:6). Tématu bezpečné elektronické komunikaci se věnují jednotliví autoři

(Marchal a kolektiv, 2011:51).

V samotném úvodu této vládní strategie jsou definovány cíle strategie, její úloha a taktéž

přehled o struktuře strategického dokumentu. Jak je již nastíněno zpočátku této kapitoly,

hlavními cíli realizace Smart Administration je zabezpečit cílené zefektivnění VS a služeb

skrze ni poskytovaných v období mezi léty 2007 až 2013. Co se týče její úlohy, jedná se opět

o zefektivnění chodu VS s ohledem na hospodářskou a sociální politiku.

14 tedy jako službu občanovi
15 Občanská demokratická strana
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Strategický dokument jako takový je rozčleněn do tří částí. První je čistě analytická, mapuje

tehdejší stav veřejné správy na území ČR a zároveň vytyčila ohniska problémů v tomto

odvětví. Tato část také zasazuje českou VS do mezinárodního kontextu a srovnání.

Druhá část, tzv. návrhová, se věnuje tématu jako je Hexagon veřejné správy, který sloužil

jako nástroj k implementaci strategie SA.

Poslední, třetí, část dokumentu se zabývá už samotnou implementací a koordinaci činností,

které byly součástí strategie SA (MV ČR, 2010:7).

3.5.1. Analytická část dokumentu

Samotná analytická část dokumentu se dále dělí do čtyř částí. Nejprve dokument vydefinoval

současný16 stav VS a poskytovaných služeb směrem k občanovi. Zároveň tato část obsahuje

analýzu problematických okruhů výkonu veřejné správy.

Následující úsek se taktéž věnuje mezinárodnímu srovnání, na které navazují podněty, které

se do té doby snažily podpořit transformaci a zvýšení kvality VS. Poslední díl dokumentu

obsahuje shrnutí podstatných informací do SWOT analýzy (MV ČR, 2010:8).

3.5.1.1. Problematické okruhy na úrovní státní správy

Tato analytická část mapuje hlavní úkony státní správy, které jsou z nějakého důvodu pro

výkon VS problematické. Jsou zde zařazeny oblasti jako například:

· lidské zdroje;

· finance a efektivita jejich vynakládání;

· regulace a proces její tvorby;

· informační a komunikační technologie;

· řízení.

Co se týče řízení lidských zdrojů, je státní sféra v bolestném postavení ve srovnání s ryze

soukromým sektorem, který disponuje vlastním kapitálem a ziskem. Vyplácení a výše mezd

ve státním sektoru jsou nastaveny dle platových tabulek, které předem definují výši mzdy.

Systém není motivačně orientován, ale naopak odměňuje pracovníky dle délky pracovního

poměru. V praxi to může znamenat neochotu směrem k angažovanosti zaměstnanců, kteří se

necítí být dostatečně ocenění, a to zejména finančně. Nevyhovující finanční ohodnocení je

dalším výrazným rysem pro státní správu, který se vpisuje do motivace pracovníků v této

sféře.  Nicméně, ani rozvoj v oblasti vzdělávání pracovníků není pozitivně hodnocen, a to

z toho důvodu absence plošné metodiky pro oblast řízení lidských zdrojů a systému

16  datuje se k roku vzniku strategie
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odměňování. S tímto souvisí i nesystematický nábor nových zaměstnanců, který je na každém

státním útvaru odlišný (MV ČR, 2010:10).

S problematikou odměňování se dozajista pojí i činnosti financování, a to zejména

neefektivním způsobem. Taktéž zde platí nesystematičnost systému kontroly nakládání

s veřejnými zdroji. V dané době neexistovala povinnost pro predikci nákladů jednotlivých

státních návrhů. Ani úspora nákladů ve státní sféře nebyla na pořadu dne a nezahrnovala tedy

žádné iniciativy pro úsporu veřejných zdrojů (MV ČR, 2010:10).

Následující problematickou oblastí je proces a tvorba regulací. Regulace představují jeden

z typů politických nástrojů, kde se především sleduje souvislost státu a dalších společenských

aktérů. Regulace jako veřejně politické opatření mohou zavádět či rušit staré pořádky, ale

taktéž upravovat stávající poměry. Bezesporu definují, kdo a jak má právo na vymáhání

podmínek při nedodržení podmínek (A. Veselý, M. Nekola, 2007, s. 258, 259). Některé

situace by mohly být řešeny tzv. nudgingem, který by měl za úkol směřovat společnost

k nějakému cíli nebo konání bez užití regulací a pravidel. Termín nudge neboli nudging je

termín užívaný v oblasti sociálních věd a také v behaviorální ekonomii. Pracuje s nepřímým

ovlivňováním rozhodování jedinců prostřednictvím změn v prostředí

(Brans, 2019: prezentace).

V praxi lze dle analýzy SA konstatovat, že český právní řád bývá velmi složitý pro výklad

a některá nařízení si mohou vzájemně odporovat. Z těchto důvodu jsou prováděny časté

změny a novelizace zákonů, s tím se může pojit i nestabilita zákonných regulací

a nesrozumitelná struktura právního řádu. Dopady těchto činností přináší nadbytečnou zátěž

v oblastech jako je financování a byrokracie. Na druhou stranu je obtížné stanovit, zda se

jednotlivé změny propíší do praxe a jsou respektovány zákonem. V tomto ohledu spočívá

implementace jednotlivých regulací a zákonů na úrovni práva EU jako velmi problematická

a nezřídka kdy se tak přijme daná evropská regulace, ale úroveň zařazení do národního práva

je téměř nulová (MV ČR, 2010:10).

Jako další problém na úrovni státní správy je využívání informačních a komunikačních

technologií,17 které se mnohdy jeví jako neefektivní, a to zejména z důvodu absence ucelené

komunikační sítě. S tím souvisela i tehdejší necelistvé propojení registrů vzájemně mezi

orgány státní správy. Bezpochyby i dovednosti práce s ICT zaměstnanců ve VS se negativně

vepsala do jejich výkonu, který souvisel s upřednostňováním analogové komunikace namísto

elektronické formy (MV ČR, 2010:10).

17 ICT
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Jako poslední problémový okruh je nutno zmínit problémy s řízením jako takovým. Pod tuto

problematiku spadá nevyhovující spolupráce mezi jednotlivými útvary VS. V dané době zcela

chyběly metodické postupy týkajících se strategického řízení jako takového, a zároveň

celková úroveň strategií nebyla kvalitně zpracována. Jako doklad tohoto tvrzení může

posloužit nesouvislost jednotlivých strategií s jejich rozpočtováním, ale i izolovanost od

jiných programových a strategických materiálů vlády. V počátcích byly taktéž postupy

projektového řízení (MV ČR, 2010:10).

3.6. První část SA: analýza VS v ČR v mezinárodním srovnání

Následující kapitola přiblíží výkon české VS v mezinárodním srovnání – zejména s členskými

státy Evropské unie v čase. Pro detailnější komparaci strategie pracuje se skupinami zemí,

a to EU-2518, EU-1519 a EU-820. Hlavním úkolem rozboru mezinárodního postavení výkonu

české VS bylo poukázat na jednotlivé okruhy potýkající se s problémy a na komparaci

členských zemí. Pro tyto účely je nutné si uvědomit, že pro takovou analýzu dat není

dostupná žádná vstřícná metodologie. Z těchto důvodů se mnohdy jedná o jednostrannou

evaluaci, jejíž výsledky mohou být zkreslené (MV ČR, 2010:17).

3.6.1. Metodologická omezení

Každý systém veřejné správy v jednotlivých zemích generuje celou řadu údajů a dat. Avšak

vzájemné porovnání mnohdy není možné, neboť země sledují jiné konstanty. V podstatě to

znamená, že státy na národních úrovních mají nastavené jiné mechanismy, a tak výsledky

jsou jen velmi těžko porovnatelné. S tím souvisí i pestrost úkolů VS v jednotlivých zemích.

Nastavení plnění VS se odráží v aktuálním politickém zastoupení i v kulturních hodnotách

země. Jako jeden z diskutabilních bodů je vnímána objektivita v rámci hodnocení VS.

Občané, experti i další zainteresované strany mohou hodnotit efektivitu a služby zaujatě

z vlastní pozice. Této situace mohou využít političtí představitelé k mobilizaci občanů, kteří

vytvoří nápor ve společnosti směřující na vrcholné zástupce státu.

Komparace států a jejich výkonu VS v analýze SA vycházela z hodnocení vstupů a výstupů.

Sledování vstupů se soustředilo na financování VS, ale i na lidský kapitál. Naproti tomu

u výstupu se strategie zaměřovala spíše na přetvoření zdrojů k jednotlivým výkonům veřejné

správy. Zmiňované zdroje slouží také jako indikátor pro měření výstupů, a to výše částky

18 všechny členské země
19 staré členské země
20 členské země vstupující do EU roku 2004
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hrubého domácího produktu. Strategie SA sledovala i mimo jiné kolik jednotlivé země

přispívají ze svého HDP na výkon VS (MV ČR, 2010:18).

Graf 1 znázorňuje vynaložené výdaje na výkon veřejné správy v jednotlivých členských

zemích Evropské unie. Ostrovní stát Kypr vynaložil 7,4 % HDP, nejvíce ze všech zemí.

Naproti tomu Irsko investovalo 2,4 % HDP (MV ČR, 2010:19). Česká republika je

znázorněna pod průměrem států EU, s vynaloženými 3,7 % HDP.

V následujícím Grafu 2 vykazuje informace týkající se veřejné správy jako zaměstnavatele na

trhu práce. Česká republika je znázorněna v části grafu s vyšší zaměstnanosti v sektoru VS.

Pro ČR to v dané době představovalo 4,8 % na celkové zaměstnanosti. Procentuální podíl

zaměstnanosti v ČR převyšoval bývalé komunistické satelity, které prošly podobným

vývojem jako Česká republika.

Zdroj: Social and Cultural Planning Office (2004) ve strategii Smart Administration, s. 19

Zdroj: Eurostat (2006) ve strategii Smart Administration, s. 19

Graf 2: Podíl zaměstnanců ve VS na celkové zaměstnanosti

Graf 1: Podíl výdajů států EU na VS
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Vůbec nejvyšší zaměstnanost ve VS měla Belgie s 8,5 %, což možná vychází z faktu, že

Brusel je v podstatě administrativním uzlem celé EU. Oproti tomu Kypr disponuje nejnižší

celkovou zaměstnaností ze všech srovnávaných zemí s výsledkem 1 % z celkové

zaměstnanosti. (MV ČR, 2010:19)

Finanční ohodnocení plynule souvisí se zaměstnaností VS, zejména v České republice, kde je

tento sektor významným zaměstnavatelem. Náležité finanční ohodnocení je zásadní faktor pro

motivaci k pracovnímu výkonu. Oproti tomu, podfinancování mezd zaměstnanců ve veřejné

správě může vést ke korupci, špatnému výkonu a neintegraci úředníků. Ze zmíněných důvodů

by proto byla vítaná taková mzdová politika, která by motivovala zaměstnance, a zároveň by

profese úředníků byla dostatečně atraktivní pro způsobilé potenciální zaměstnance (MV ČR,

2010:20). Výše mezd v roce 2002 na území České republiky byla naprosto pod evropským

průměrem. Velmi nízké platové ohodnocení má schopnost se negativně promítnout do

problému, jako je například kolísání počtu zaměstnanců, kteří upřednostní výkon povolání

v jiném odvětví, které je více finančně ohodnocené a atraktivní (MV ČR, 2010:21).

Podstatná část strategie SA je orientovaná na elektronizaci veřejné správy, na e-Government.

První, analytická část dokumentu SA se zabývá rozebráním stávající situace v ČR, ale taktéž

i v ostatních zemích EU. Na základě grafů a dat SA lze identifikovat charakteristický rys

vývoje elektronické správy v postkomunistických zemích. Hlavní vliv lze spatřovat v širším

historickém kontextu, kdy všechny tyto země mají empirii s centrálně řízenou správou, která

často nebyla vedena efektivním způsobem. Mezi rysy, které ovlivňují elektronizaci VS patřila

v dané době i dostupnost vybavení, informačních technologií i dostupnost internetové sítě.

Nicméně, elektronizace VS byla jedním z hlavních okruhů, které byly stanoveny pro rozvoj

a vývoj ve všech členských zemí. V České republice byla vyvinuta tzv. broadband strategie.

Graf 3: Podíl mezd ve veřejném sektoru na celkových mzdách v roce 2002

Zdroj: Social and Cultural Planning Office (2004) ve strategii Smart Administrations, s. 21
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Hlavním úkolem této strategie bylo zajistit přístup občanů k internetové síti

(MV ČR, 2010: 23).

Graf 4 zobrazuje nabídku služeb poskytovaných prostřednictvím e-Governmentu mezi léty

2004 a 2006. Úroveň služeb v ČR se pohybuje pod evropským průměrem. Ke zlepšení by dle

analýzy strategie SA mohla přispět lepší dostupnost služeb a jejich kvalitní provedení. Další

kritérium lze identifikovat v ICT gramotnosti občanů a také rozmachu technologií

(MV ČR, 2010:25).

Z analýzy strategie SA vyplývá, že započetí e-Governmentu v České republice se datuje od

roku 2004, kdy byl publikován Portál veřejné správy, který sjednocuje elektronickou verzi

VS. Výčet cílových skupin, pro které byla platforma spuštěna, jsou jak samotné instituce, tak

i pro jednotlivé občany a podniky představující právnické osoby. Portál představuje prostor,

kde jsou publikovány veškeré informace o chodu VS a jejích orgánech21  a zpřístupňuje

aktuální data o službách poskytovaných prostřednictvím elektronického rozhraní (MV,

2010:27).

Ekonomický růst představuje taktéž spolehlivý ukazatel fungující VS v jednotlivých

národních státech. V tomto případě je veřejná správa pokládána za veřejný statek, čemuž dle

Holmana rozumíme jako: „statek, který musí být poskytován bezplatně, protože spotřebitele

nelze vyloučit ze spotřeby.“ (Holman, 2002, s. 407) Z citace vyplývá, že nelze určit jednotlivé

zákazníky služeb VS, a proto musí být poskytována všem bez rozdílu. Avšak, metodologie na

21 státní správy i samosprávy

Graf 4: Dostupnost služeb e-Governmentu v letech 2004-2006

Zdroj: Eurostat (2007) ve strategii Smart Administration
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hodnocení výkonu není nikterak stanovená, a proto evaluace ze strany uživatelů, občanů,

může být zcela individuální (MV ČR, 2010:28).

Jiné odvětví, ve kterém nesla Česká republika nelichotivé prvenství, bylo plýtvání s veřejnými

zdroji. Dle SA se umístila nejhůře ze všech členských zemí EU.

Nehospodárné a neefektivní nakládání s veřejnými zdroji vede ke snižování kvality života

všech služeb a také služeb poskytovaných státem a dalšími orgány. Veřejné statky mají svůj

omezený limit, a proto je důležité, aby prostředky z těchto zdrojů byly vynaloženy efektivně.

Shrnutí analytické části SA zkoumá a hodnotí stav veřejné správy a také kroky, které měly

vést k posunu jejího výkonu.

3.7. Druhá část SA: návrhová část

Přeměna výkonu veřejné správy není úkolem ledajakým, naopak se jedná o komplexní

a nesnadný postup, který se neobejde bez široké sítě podpory. Politická průchodnost

a podpora změny VS jsou podstatným aspektem pro samotnou realizaci transformace VS.

Z těchto důvodů musely být stanoveny cíle, které měly být po skončení strategického období

dosaženo. Následující kapitola je věnována analýze cílům, které jsou tříúrovňové:

(MV ČR, 2010:49)

· globální cíl;

· strategické cíle;

· konkrétní (specifické) cíle.

Graf 5: Index plýtvání veřejnými zdroji k roku 2006

Zdroj: Wold Bank Institute ve strategii Smart Administration
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Globální cíl byl nastaven takovou formou, aby udával směr celé strategii SA. Taktéž je

globální cíl specifikovaný blíže v jednotlivých strategických cílech, které vymezují úkoly

individuálním okruhům. Dané úkoly z jednotlivých oblastí se následně dělí na další specifické

cíle. Konkrétní cíle jsou úzce provázány s projekty, které měly vést k naplnění těchto cílů

(MV ČR, 2010:49). Jako nástroj přechodu k moderní veřejné správě byl stanovený hexagon

veřejné správy. Grafické znázornění hexagonu se stalo jakousi ikonou v rámci strategie Smart

Administration.

Hexagon veřejné správy graficky znázorňuje pojetí reformy systémově a zároveň se zaměřuje

na klíčové oblasti pro výkon efektivní veřejné správy. Hexagon veřejné správy pracuje s tezí,

že veřejná správa má strukturu sestavenou z odlišných oborů, které se ovšem na sebe vážou.

To znamená, že jestliže chceme změnit výkon veřejné správy, nelze změnit jen pouhou jeho

část. Z tohoto důvodu je nezbytné k zamýšleným změnám přistupovat systematicky, nejen

k jeho jednotlivým částím, neboť by mohlo dojít k narušení kompatibility celého systému

veřejné správy.

Dle Ochrany a Půčka je hlavním charakteristickým rysem hexagonu veřejné správy

soustředění výkonu VS a všech zainteresovaných stran s ohledem na interní i externí vlivy na

zefektivnění fungování VS (Ochrana, Půček, 2011:41). Každý vrchol hexagonu značí jiný

aspekt výkonu VS, který má vliv na celkové funkci mechanismu. Legislativní rámec

představuje základnu pro samotný výkon VS dle pravidel, tak jak bylo státními orgány

stanoveno. Druhý vrchol představují občané, jako klienti veřejné správy. Pro občany je správa

tvořena formou služby a taková optika by měla být dodržována v rámci výkonu agendy. Další

Obrázek 3: Hexagon veřejné správy

Zdroj: MV, Smart Administration, 2007
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bod je spojen s financováním, které by mělo být pečlivě rozplánované a efektivní. Následuje

vrchol spojený s organizací VS, který nese jako svoji hlavní myšlenku „obíhající informace,

nikoliv občan“ (Ochrana, Půček, 2011:42). V praxi to znamená nastavení agendy tak, aby

jednotlivé orgány mezi sebou komunikovaly a vyměňovaly informace. Předposlední bod se

týká technologií, kde je nutné užívat nástroje moderní formy komunikace a ICT. Tato část SA

se zaměřuje na digitalizaci výkonu VS z důvodu omezení množství analogových dokumentů.

Poslední vrchol hexagonu veřejné správy je znázorněn vykonavatelem VS, úředníky.

Prakticky individuální úředníci provádějí agendu VS v působnosti správních orgánů.

Je nezbytné, aby vzdělávání a kvalita výkonu úředníků bylo podporováno, čímž lze dosáhnout

ke zvýšení kvality správy (Ochrana, Půček, 2011:42).

3.7.1. Vize a cíle strategie Smart Administration

Vize stanovené pro strategii SA byly vytyčeny jako služby občanovi, které jsou vykonávány

výkonně a efektivně za předpokladu dobrého vládnutí. Jedná se o poskytování veřejné služby

orientované na zákazníka, v souladu s potřebami občanů a zároveň vše funguje hospodárně.

V poslední řadě jako jedna z vizí bylo definováno posilování konkurenceschopnost

ekonomiky a zvýšení kvality života občanů.

S vizemi koresponduje globální cíl: „Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy

a veřejných služeb podpořit socio-ekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.“

(MV ČR, 2010:50). Globální cíl měl být naplněn prostřednictvím jednotlivých strategických

cílů, kterých je celkem pět a zároveň se skládají z konkrétních podcílů.
Obrázek 4: Cíle SA

Zdroj: Vlastní zpracování
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3.8. Strategický cíl A: Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik

Všechny orgány a aktéři VS se podílejí na procesu a tvorbě politik, a to nejčastěji právě na

samotné implementaci kýžených politik. Naplňování politických cílů znamená jejich

uskutečňování prostřednictvím činností, které mají za úkol tyto předpoklady naplnit.

Jako jedno z velkých témat bylo nastoleno strategické plánovaní a řízení, které se objevilo

v prostředí české veřejné správy jako nový trend. Nastavení a vydefinování strategického

řízení a plánování mělo dopomoct k úspěšnější implementaci politik (MV ČR, 2010:52).

Strategický cíl A měl několik svých specifických cílů:

· A1: Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu

a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř VS (organizační re-

engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a re-redesigning

kompetencí a funkcí).

· A2: Zavést systém strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost

na finanční řízení.

(MV ČR, 2010:52)

Na základě rozboru stávající situace v rámci tvorby politik bylo zjištěno, že jednotlivé orgány

státní a veřejné správy často nekooperují a nekomunikují mezi sebou. To zapříčiňuje

komunikační šumy a neefektivní výkon práce ve veřejné správě. Vytyčení jasných

kompetencí jednotlivých orgánů veřejné správy mělo dopomoct ke zlepšení a urychlení jejich

výkonů (MV ČR, 2010:52). Pro rozřešení dané situace byly navrženy postupy, které nebyly

v minulosti příliš podporované. Především podpora prováděcích analýz s cílem určit překryv

výkonu správy jednotlivých orgánů veřejné správy, a tím danou agendu přidělit pouze

jednomu správnému orgánu. Jako důsledek těchto analýz měly být známy agendy, které byly

omezeny, přemístěny či úplně zastaveny v síti orgánů veřejné správy.

Specifický cíl A2 se zaměřuje na analýzu stavu strategického plánování, které považuje

v době vzniku SA za naprosto nedostatečné. Nebyla definována hierarchie strategií dle jejich

důležitosti a užívání odborných výrazů týkajících se strategického plánování a byly

nekompatibilní. Kromě toho, jednotlivé projekty a strategie nebyly v dané době navázány na

předem stanovené rozpočty a v mnoha případech strategie vznikla a také zanikla

publikováním dokumentu (MV ČR, 2010:53). Zjednodušeně to znamená, že celá myšlenka

a proces zůstal pouze v psané formě a do praxe nebyly implementovány žádné kroky.

Absence promyšleného strategického plánování byla hmatatelná i v povaze řízení agend

jednotlivých ministerstev. To bylo reflektováno v nastavení cílů, které byly neměřitelné, a tím

byla jejich výsledná kontrola jen těžko proveditelná. Výstup SA v tomto bodě měl mít podobu
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přípravy ucelených postupů pro tvorbu strategických materiálů v souladu s rozpočtováním

(MV ČR, 2010:54).

3.8.1. Vyhodnocení naplnění strategických cílů strategie Smart Administration

Report o naplnění strategických cílů je obsažen v ex-post evaluaci22 , jejíž tvorbou bylo

pověřeno MV ČR a publikována byla roku 2016. Hlavním úkolem této evaluace bylo

vyhodnocení, zda byly jednotlivé cíle, ať už globální, strategické či specifické, naplněny,

a určit do jaké míry.23 Toto výstupní hodnocení bylo orientované i na soustavu indikátorů,

která byla velmi obtížně uchopitelná.

Strategie SA obsahovala jeden globální cíl a sestávala z dalších pěti strategických cílů, které

obsahovaly sedmnáct specifických podcílů (MV ČR, 2016:86). Obecně lze konstatovat,

že úspěšně naplněné byly jen dva24 z celkového počtu sedmnácti specifických cílů (MV ČR,

2016:85). Oproti tomu, dalších šest specifických cílů bylo naplněno alespoň částečně.

Detailnější popis plnění cílů je obsažen u každého specifického cíle. Nicméně zbylé

specifické cíle se podařilo splnit pouze na minimální úrovni nebo popřípadě byly absolutně

nenaplněny (MV ČR, 2016:85).

3.8.1.1. Vyhodnocení naplnění strategického cíle A

Strategický cíl A měl za úkol zkvalitnit tvorbu implementace. Na úrovní cíle A byla

vytvořena Metodika veřejných strategií a došlo k zahájení provozu Databáze strategií 25

(MV ČR, 2016:86). Přístup do databáze byl umožněn všem, kteří měli přístup k internetu.

Obsah databáze byl tvořen strategickými dokumenty a materiály platné pro ČR na všech

politických úrovních (MV ČR, 2016:86). Oproti tomu, nebyla snížena administrativní zátěž

pro interní výkon orgánů veřejné správy. Vyhodnocení plnění strategického cíle A lze

považovat pouze za splněný jen z části.

3.9. Strategický cíl B: Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit
atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory

Strategický cíl B byl věnovaný regulacím, jejich provedení a dopadům po procesu

implementace. Přemíra tvorby regulací a pravidel přináší s sebou i značné nevýhody, to samé

ovšem platí i naopak, tedy pro jakoukoliv absenci regulací. Pravidla regulací jako politických

22 celým názvem: Dopadová ex-post evaluace strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015
efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby
23 Evaluace tedy nehodnotí naplnění cílů v rámci operačních programů IOP, OP LZZ.
24 C2: Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit základní registry veřejné správy
    D2: Vybudovat síť kontaktních míst VS CzechPOINT
25 https://www.databaze-strategie.cz/ (přistoupeno 8.12.2019)
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nástrojů definují mravní principy chování fyzických i právnických osob, a tím určují dopad na

společnost. Obecně by mělo platit, že cílem regulací je zlepšovat stávající podmínky a sloužit

ku prospěchu občanů (MV ČR, 2010:54). Ve strategii Smart Administration bylo zamýšleno,

zvýšení spolupráce a propojenosti jednotlivých regulací jako nástrojů tak, aby přetrvala určitá

kontinuita. Tyto kroky měly přispět ke zkvalitnění samotných regulací s ohledem na jejich

četnost.

Strategický cíl B má pod sebou dva konkrétní cíle:

· B1: Provést analýzu stávající regulace s cílem identifikovat a odstranit nadbytečnou

regulaci.

· B2: Reformovat legislativní proces s cílem učinit tvorbu regulace transparentní,

zavést hodnocení dopadu regulace.

(MV ČR, 2010:55-56)

U konkrétního cíle B1 byly stanovené projektové okruhy, které zacílily na vymýcení

přebytečných regulací tak, aby byla aplikována pravidelná kontrola oprávněnosti a správnosti

regulací. SA ordinuje s tím, že budou vytyčeny okruhy, kde bude možné s nízkými výdaji

upravit regulatorní rámec tak, aby byl efektivní a méně složitý. Kromě toho, měly být

prováděny studie, na jejichž základě by došlo ke změně právních podmínek, a tudíž

k transformaci regulatorního rámce (MV ČR, 2010:56).

Stanovením cíle B2 bylo poukázáno na častou neefektivnost regulací v praxi a z těchto

důvodů se tato zmíněná část SA věnuje analýze předpisů regulací a jejich kontrole. Ideálním

stavem je pokles počtu norem a regulací, což mělo vést ke snížení byrokratické zátěže.

Návrhy projektů pro naplnění cílů se měly týkat zejména evaluaci regulací, tedy analýza

situace, zda přijetí nové normy je nutné anebo by se jednalo o další z mnoha pravidel a vznik

ještě větší byrokratické zátěže. Na naplnění tohoto cíle se měly podílet různé skupiny aktérů.

Jmenovitě o politické aktéry, úředníky VS, experty, zástupci veřejnosti a zejména odborníci

s praxí. Jedním z nástrojů, který měl být nápomocný pro úspěšnou implementaci cíle B2

představovala Směrnice pro hodnocení dopadů regulace tzv. RIA. Obsahem byl postup

a zásady pro její samotnou aplikaci (MV ČR, 2010:57).

3.9.1.1. Vyhodnocení naplnění strategického cíle B

Na úrovni strategického cíle B mělo dojít k simplifikaci regulací a vyvinout vhodné prostředí

pro podnikatele a další investory. Byla vytvořena studie, která analyzovala dopady tzv. RIA

a došlo také ke zvýšení možných funkčnosti v procesu výměny legislativních

i nelegislativních materiálů mezi Úřadem vlády ČR a ústředními orgány státní správy. Kromě

těchto aktivit nedošlo k žádnému jinému kroku, který by vedl k naplnění cíle. Nadměrné
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regulační prostředí neprošlo aktualizací, nebyly tak zrušeny nadbytečná omezení a pravidla.

Proto bylo naplnění strategického cíle B definováno jako nenaplněné (MV ČR, 2016:86).

3.10. Strategický cíl C: Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit
finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon
veřejné správy

Pro zlepšení chodu VS je nutné rozvrhnout vertikální a horizontální členění orgánů veřejné

správy a zaručit správnou činnost všech úřadů vykonávající VS. K tomuto cíli měly napomoct

oblasti jako je řízení kvality a financí, informační technologie a také práce s lidskými zdroji.

Pro povznesení výkonu VS je nezbytné zavést řízení kontroly kvality pro výkon jednotlivých

agend. Další oblastí je snižování financí na chod VS, kdy agendy a jejich výkon měl být

orientován na výsledek. Měl vzniknout jednotný systém tvorby rozpočtů, kde by existovala

kontrola jednotlivých kroků, od tvorby až po dohled auditů. Neméně významnou oblastí je

využívání a propojení komunikačních kanálů skrz jednotlivé orgány vykonávající VS. S touto

problematikou souvisí řízení lidských zdrojů, které v době vzniku SA bylo ve svých počátcích

(MV ČR, 2010:58).

Strategický cíl C se skládá z šesti konkrétních cílů:

· C1: Zavést systém řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy.

· C2: Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak,

aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům

umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech.

· C3: Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické

působení různých úrovní veřejné správy.

· C4: Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, jasně nastavit

motivační prvky a odpovědnost úředníků, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou

politiku.

· C5: Důsledně prosazovat preventivní i represivní opatření v boji s korupcí.

· C6: Modernizovat a restrukturalizovat daňovou a celní správu zvýšením efektivity

v legislativní, organizační, personální a materiální oblasti, zvýšením kvality řízení

a managementu v úřadech daňové správy a posílením transparentnosti a otevřenosti

úřadů daňové a celní správy.

(MV ČR, 2010:59-64)

Specifický cíl C1 pracuje s transformací veřejné správy v tzv. klientský přístup (MV ČR,

2010:59), který je orientovaný na občana/zákazníka jako hlavního uživatele služeb. Mimo
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jiné, kopírování příkladu dobré praxe ze zahraničí by dopomohlo ke zvýšení výkonu VS

a zároveň ke srovnání mezi jednotlivými státy. Jednotlivé projekty cílící na naplnění záměrů

byly zacíleny na implementaci systémů řízení a kontroly kvality. Samotné projekty měly

směřovat na řízení a zvyšování kvality veřejné správy a průhlednost poskytovaných služeb

a úkonů v rámci veřejná správa (MV ČR, 2010:59).

Specifický cíl C2 se zabýval užíváním ICT nástrojů ve dvou rovinách. Nejprve se zabýval

užitím ICT pro interní potřeby VS26, poté i v rámci vztahu s občanem. Spor je spatřován

v tom, že obě tyto roviny vznikaly odděleně, bez jakékoliv vzájemné provázanosti. Ačkoliv

jejich vývoj byl izolovaný, probíhá mezi nimi přenos dat, i když tento proces není nikterak

ošetřený jak po technické stránce věci, tak ani v rámci legislativy. Z těchto důvodů je nutné

vytvořit systém pro společný přenos dat v obou rovinách VS, který zaručí bezpečnou

komunikaci a unifikaci sdílení dat (MV ČR, 2010:59). Výsledkem měl být vznik čtyř

základních registrů, vzájemně propojených a přístupným úřadům, ale i občanovi.

Následující specifický cíl navazuje na předchozí C2 ve smyslu zdokonalit komunikaci ve VS

jak na vertikální, tak i horizontální úrovni. Na přelomu tisíciletí došlo k transformaci veřejné

správy a její celkové reorganizaci. S tím souvisí zánik a vznik orgánů VS, přičemž bylo nutné

nastavit komunikaci mezi jednotlivými úřady, na úrovních správy.

3.10.1.1. Vyhodnocení naplnění strategického cíle C

Strategický cíl C se skládal z šesti specifických cílů, které měly vést zejména ke zvýšení

efektivnosti v rámci úřadů na interní úrovni. Došlo ke spuštění čtyř základních registrů27.

Spuštěním registrů měl být garantovaný zabezpečený přenos i výměna dat. Strategický cíl C

také pokrýval oblast v boji s korupcí. Nicméně v tomto okruhu cílů došlo na realizaci jen

velmi málo projektů v souvislosti strategie SA (MV ČR, 2016:86).

V rámci problematiky celní a daňové správy byly implementovány projekty zacílené na

legislativní úkony resortů a také investiční aktivity. Vzhledem k těmto realizovaným

činnostem lze konstatovat, že strategický cíl C byl částečně splněn. A to vzhledem ke spuštění

základních registrů a inovacím v celní a daňové agendě státní správy (MV ČR, 2016:86).

K částečnému naplnění cílů přispěla i realizace projektů a cílů orientující se na řízení lidských

zdrojů a nastavení procesům kvality. Nicméně v tomto ohledu chyběla jakási systémovost,

a proto tento bod nedosáhl úplného splnění stanovených cílů (MV ČR, 2016:87).

26 tzv. back office
27  Registr osob, obyvatel, registr práv a nemovitostí, registr územní identifikace, adres a nemovitostí
(přistoupeno https://www.szrcr.cz/cs/registr-obyvatel dne 8.12. 2019)
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3.11. Strategický cíl D: Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich
maximální dostupnost a kvalitu

Dle strategie Smart Administration rozumíme veřejným službám jako: „služby vytvořené,

organizované nebo regulované orgánem veřejné správy takovým způsobem, který odpovídá

specifickým společenským potřebám a respektuje princip subsidiarity.“ (MV ČR, 2010:65).

Pro občany, kteří jsou příjemci veřejných služeb je podstatné, aby tyto služby byly

dosažitelné, kvalitně poskytované a v neposlední řadě finančně dostupné.

Strategický cíl D se skládá z šesti specifických podcílů:

· D1: Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup

k veřejným službám prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí

elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou

s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností

a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím informačních komunikačních

technologií.

· D2: Vybudovat síť komunikačních míst veřejné správy CZECH POINT (univerzálního

asistovaného místa služeb pro fyzické i právnické osoby, kde bude možné z jednoho

místa činit veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené

údaje vedené v dostupných centrálních registrech a evidencích a získávat informace

o průběhu všech řízení, která jsou s danou osobou či o jejích právech a povinnostech

orgány veřejné moci vedena.)

· D3: Zavést kontinuální sledování kvality veřejných služeb, včetně zjišťování klientské

spokojenosti.

· D4: Prosazovat principy konkurence ve veřejných službách při garanci minimálně

jasně definovaných standardů.

· D5: Digitalizace datových fondů a jejich archivace.

· D6: Budování komunikační infrastruktury veřejné správy.

(MV ČR, 2010:66-71)

Cíl D1 se zaměřuje na modernizaci veřejné správy skrz poskytování služeb e-Governmentu

s využitím ICT. Strategie Smart Administration zanalyzovala stav elektronické podoby

veřejné správy v době svého vzniku a bylo zjištěno, že jednotlivé úřady a ministerstva mají

k dispozici moderní komunikační technologie, nicméně jejich využití vykonavateli veřejné

správy je velmi limitované. Příčinu lze spatřovat v preferovaném postavení analogových



52

dokumentů nad těmi elektronickými, jejichž platnost byla v legislativě ukotvena teprve

nedávno. Prakticky to znamená, že dokumenty vedené pouze listinnou formou nemohly být

fakticky přenesené do některých oblastí, a to z důvodu nepropojitelnosti v rámci agendy

(MV ČR, 2010:66). Pro naplnění cíle D1 je proto nutné, aby elektronické dokumenty měly

stejnou váhu jako dokumenty v analogové, listinné podobě. V souvislosti toho měly

vzniknout čtyři elektronické registry. Jmenovitě se jedná o autorizovanou konverzi

dokumentů, čemuž se dle zákona rozumí jako: „úplné převedení dokumentu v listinné podobě

do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu

těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu

obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto

dokumentů a připojení ověřovací doložky“. (zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech

a autorizované konverzi dokumentů §22 odst. 1a), dále zavedení elektronického podpisu

a jeho nabytí účinnosti, zřízení služby datových schránek a jako poslední je zmíněná

jednoznačná identifikace osob právnických i fyzických, ale i veřejných institucí.

Kromě e-Governmentu měly vzniknout i platformy podporující elektronizaci v oblastech jako

je kultura a veřejné zdravotnictví (MV ČR, 2010:67).

Pro naplnění takto ambiciózních cílů byly předem nastaveny projekty a aktivity,

prostřednictvím kterých měly být jednotlivé kroky a cíle uskutečněny. Jedním z nich byl

i podnět k vzniku Portálu veřejné správy, který měl představovat jako ústřední platformu pro

zpřístupňování informací pro právnické i fyzické osoby. Autorizovaná konverze dokumentů

dala podnět k přechodu k výkonu elektronické spisové služby, která měla postupně

nahrazovat jen její listinný ráz (MV ČR, 2010:68).

Záměr následujícího specifického cíle C2 byl vytvořit síť kontaktních poboček veřejné správy

zvaných CzechPOINT. Tato síť měla vzniknout, aby ulehčila občanovi od byrokratické zátěže

a mohl si tak obstarat veškeré potřebné formuláře na jednom místě. Avšak pro naplnění tak

náročného úkolu bylo nutné propojit komunikaci mezi jednotlivými orgány VS a směřovat tak

výstupy směrem k občanům. Hlavní funkce CzechPOINTŮ spočívá v tom, že na těchto

místech by byla možnost požádat o výpisy, opisy a další úředně ověřené dokumenty

(MV ČR, 2010:68).

Cíl D3 je orientovaný na kvalitu poskytovaných služeb v rámci VS a analýzou spokojenosti s

portfoliem služeb. V době vzniku strategie SA byly zaváděny první systémy řízení kvality,

kterými jsou ISO normy, benchmarking a benchlearning apod. Nicméně, úřadů se zavedeným

hodnocením kvality bylo v době vzniku SA poskrovnu, tak je nutné tyto systémy rozšiřovat
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a pracovat na jejich širším pokrytí veřejných institucí. Projekty k cíli C3 rámují zavádění

a fungování systémů hodnocení kvality a spokojenosti občanů (MV ČR, 2010:69).

Dalším specifickým cílem je C4, který se věnoval prosazení konkurenčního prostředí ve

veřejném sektoru zároveň s garancí stanovené úrovně při poskytování služeb. Valná většina

veřejných služeb je poskytována prostřednictvím krajů a obcí na základě přenesené

působnosti. Souvisí s tím i navázané rozpočtování samosprávných celků. Vynakládání zdrojů

pro tyto účely nebylo hodnoceno, zda je či není efektivní, a proto bylo nutné zanalyzovat

výsledky hospodaření. Do budoucna se počítá s tím, že část veřejných služeb bude

poskytována soukromým sektorem a občan tak bude mít možnost výběru poskytovatele i na

základě kvality poskytování služby (MV ČR, 2010:70).

Následující cíl C5 se plně věnuje digitalizaci a jejich následné uchování a archivaci. Zákon

č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v době vzniku SA upravovat jen podmínky

ukládání analogových dokumentů, nikoliv však digitálních dokumentů. Plánovalo se založení

Národního digitálního archivu, který by organizačně spadal pod Národní archiv. Digitální

archiv by měl sloužit především jako centrální úložiště digitálních dat a fondů. Avšak pro

provoz takové instituce je nezbytný vývoj e-Governmentu tak, aby úložiště bylo

technologicky na velmi dobré úrovni a ochránilo tak velké množství dat před únikem či

poškozením (MV ČR, 2010:70).

3.11.1.1. Vyhodnocení naplnění strategického cíle D

U strategického cíle D došlo ke zlepšení stávající situace a výraznému posunu vpřed. Ve větší

míře byly využívány různé formy ICT, byly podporovány aktivity v oblasti e-Governmentu

a jeho zavádění napříč veřejnou správou. Jedním z největších zdarů se stalo úspěšné zavedení

kontaktních míst CzechPOINT do praxe (MV ČR, 2016:87). Podpora vývoje komunikačních

kanálů v celé VS přispěla také k zavádění digitalizace, a to i v oblasti archivnictví. Nepovedlo

se sice zbudovat Národní digitální archiv,28 ale národní digitální knihovnu již ano. V oblasti

zvyšování konkurenceschopnosti ČR nedošlo k žádným radikálním změnám, a proto celkově

lze zhodnotit strategický cíl D jako částečně naplněný (MV ČR, 2016:87).

28  Dodnes Národní digitální archiv neexistuje, nicméně více informací na webových stránkách
https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-akce/vyzkum/projekty/nda (přistoupeno 8.12.2019)
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3.12. Strategický cíl E: Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich
maximální dostupnost a kvalitu

Pro současný rozvoj justiční oblasti je nutné modernizovat ICT, a právě z tohoto důvodu byla

realizována analýza, která měla za cíl rozpoznat problémové okruhy v justiční správě.

Zároveň měla posloužit jako podpůrný dokument, na základě, kterého by byla vyvozena místa

pro zlepšení (MV ČR, 2010:71). Dle strategie Smart Administration byl stav v ICT justice na

dobré úrovni, avšak je nutné stále se zlepšovat a následovat vývoj. Myšleno v dané době bylo

zejména elektronizace interních procesů napříč justicí a přejít z analogové do elektronické

podoby komunikace (MV ČR, 2010:71). Díky procesu elektronizace bude proces probíhat

rychleji, neboť informace se sdílejí v reálném čase, a zároveň komunikace interní

i komunikace s občany je jednodušší a významně zrychlila.

Strategický cíl E se skládá z jediného specifického cíle:

· E1: Zavést systém elektronické justice, včetně dokončení všech návazných projektů

vedoucích k zefektivnění práce justice a zlepšení komunikace justice jak s odbornou,

tak i laickou veřejností.

(MV ČR, 2010:72)

Specifický cíl E1 měl podobu rozsáhlého projektů, který obsahoval celou řadu menších cílů.

Tento projekt měl přispět k transformaci justice a podporovat rozvoj elektronizace v oblasti

justice a justiční agendy. E-justice měla zejména zrychlit celý administrativní proces a tím

ulehčit jak odborným pracovníkům, tak i občanům. Mezi nejdůležitější body v rámci

elektronizace justice patřila elektronizace spisů, tedy přechod z analogového (papírového)

systému na digitální. Elektronická verze oběhu spisu má celou řadu výhod, kterou je

například nižší výdaje na archivaci spisů je jejich uchovávání, předcházení ztráty papírového

dokumentu apod (MV ČR, 2010:72). Jako jeden z dopadů pro úspěšnou realizaci byl

definován cíl zkrácení doby trvání soudních procesů.

3.12.1.1. Vyhodnocení naplnění strategického cíle E

V návaznosti na strategický cíl E bylo všeho všudy uskutečněno přesně 12 projektů (MV ČR,

2016:87). Avšak tyto projekty nebyly plně zacíleny na elektronizaci justice, což byl jediný

specifický cíl tohoto strategického cíle. Obsah jednotlivých projektů se orientoval především

na oblast vzdělávání lidských zdrojů, tedy na soudce a administrativních pracovníky. Kromě

toho měl být spuštěn i tzv. Portál justice, který byl následně spuštěn až několik let po
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skončení vládní strategie SA.29 I přes to, že byly uskutečněny vzdělávací aktivity namířené na

soudce, nebyl tento strategický cíl naplněn.

29 Portál justice byl spuštěn roku 2017 https://www.justice.cz/ (přistoupeno 8.12.2019)
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4 Analýza dokumentu dopadové ex-post evaluace strategie Smart
Administration

Po provedení strategie Smart Administration, která byla realizována mezi léty 2007 – 2015,

byla uskutečněna ex-post dopadová evaluace strategie Smart Administration. Primárně byly

zhodnoceny procesy a dopady, které vyplývaly z realizace projektů SA. V neposlední řadě

předmětem evaluace bylo vyhodnocení úplného nebo alespoň částečného naplnění cílů

a taktéž i jednotlivých indikátorů. Celkově byl definován globální cíl strategie, který byl

následně rozložen do 17 specifických cílů. Tyto cíle měly být naplněny prostřednictvím

jednotlivých projektů v rámci strategie Smart Administration.

Zároveň vzhledem ke komplexnosti hodnocení dopadů poukázala tato evaluace na

nejpalčivější problémy v rámci výkonu české veřejné správy. Jako jedním z problémových

okruhů byla označena oblast lidských zdrojů. Nedostatečná atraktivita státu jako

zaměstnavatele postavila veřejnou správu do nelichotivého a nekonkurenceschopného

postavení. Malý důraz na další vzdělávání zaměstnanců veřejné správy poukázal na malou

dynamiku v rámci výkonu agendy státní správy a samosprávy.

Jiná, a to velmi důležitá oblast byla také negativně ohodnocena. Jednalo se konkrétně

o otázku financování a rozpočtování. Spravování veřejných financí nebylo v dané době

rámováno žádnou kontrolou, ani neexistovala nutnost tvorby rozpočtů pro strategie a jejich

implementací (MV ČR, 2016:9). Z tohoto důvodu nebyla možná analýza efektivnosti

investovaných finančních prostředků.

Z hodnocení nebyly vyňaty ani regulatorní záležitosti. Naopak, míra regulací na našem území

bují a neustává. Některé jevy dokonce samotný výkon veřejné správy komplikují

a znesnadňují. Jmenovitě se jedná o nestabilní politické prostření a nejasnou vizi, nesprávný

výklad legislativy a její užití. Bezesporu byrokratická zatíženost se také negativně vpisuje do

tvorby jednotlivých norem. Nízké nebo nedostatečné naplnění evropských právních norem

přispívá k neefektivitě při výkonu místních organizací (MV ČR, 2016:9).

Kazovost byla spatřena i v rámci využívání ICT, kde prakticky neexistovala jednotná

struktura napříč veřejné správy. Dokladem je toho naprostá absence výměny dat mezi

jednotlivými orgány a institucemi.

Posledním velkým tématem, které bylo doprovázeno negacemi se stalo pojetí managementu

v rámci veřejné správy. Chybějící metodologie a postupy, neprovázanost a nekoncepčnost

vládních strategií a politik odpovídal kvalitě těchto výstupů (MV ČR, 2016:9).

Nyní bych stručně navázala s rekapitulací popisu cílů a významu celé strategie. Bylo prvotně

zamýšleno, že služby poskytované v rámci výkonu veřejné správy jsou především
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orientovány na zákazníky, tedy na občany a agenda je vykonávána efektivně, neplýtvá se tak

finančními zdroji a poskytované služby reagují na potřeby občanů v reálném čase. Zároveň

implementace strategie měla pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky,

zejména její ekonomiky a také zlepšit životní úroveň obyvatel (MV ČR, 2016:13).

4.1.1. Implementační struktura SA

Dne 11. července 2007 byla vládním usnesením schválena strategie SA (MV ČR, 2016:10)

Garantem realizace SA bylo ustanoveno ministerstvo vnitra, ale organizována byla dalším

orgánem. Tím bylo ustaveno Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu

(MV ČR, 2016:10). Tento koordinační orgán byl tvořen členy hospodářské komory, Asociace

krajů, Svazu měst a obcí ČR, zástupců ústředních správních orgánů. Předsedou grémia byl

jmenován ministr vnitra ČR. Grémium bylo pověřeno povolováním jednotlivých

projektových záměrů a celkovou součinností všech zainteresovaných stran. Součástí grémia

byl i Výbor pro koordinaci Smart Administration, jehož cílem bylo dozorovat evaluace

v rámci SA a koordinovat každých šest měsíců přehled plnění stanovených cílů. V průběhu

procesu implementace byla ustanovena tzv. pracovní skupina Smart Administration (MV ČR,

2016:10).

Nicméně, své úkoly grémium neplnilo v plném rozsahu a úkoly týkající se součinnosti

jednotlivých projektů nebyly brány na zřetel. Postupem času se hlavní funkce grémia zúžily

jen na podávání informací členům o stavu daných projektů (MV ČR, 2016:11). Od prosince

roku 2011 se grémium nepodílelo na koordinaci realizace SA. Avšak zrušeno bylo až v srpnu

2014 (MV ČR, 2016:11).

Současně roku 2010 byla opět ustanovena Rada vlády pro informační společnost (RVIS), jejíž

počáteční úlohou byla analýza stavu jednotlivých projektů v rámci strategie SA. Bohužel

činnost RVIS v ohledu řízení činností bylo stejně neúspěšné jako grémium. Z tohoto důvodu

v období mezi prosincem 2011 – březnem roku 2012 nebyl pověřen žádný orgán

k implementaci strategie SA v nadresortním meřítku (MV ČR, 2016:11). Během roku 2011

bylo RVIS přejmenováno na Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

(RVKIS) a během roku 2012 rozšířilo své pole působnosti i v rámci konkurenceschopnosti.

(str. 11) Zároveň RVKIS byla pověřena realizací implementace SA. I přes pověření celou

řadou funkcí a úkolů RVKIS řádně neplnilo zadané úkoly, které jí byly přiděleny. Ani přes

dlouhá výčet orgánů, který se podílel na realizaci strategie SA nebyla RVKIS posledním

orgánem, který byl pro danou úlohu ustanoven. Na podzim roku 2014 byla usnesením vlády

č. 961 (MV ČR, 2016:11) zřízena Rada vlády pro informační společnost (RVIS), která

přebrala veškerou implementační agendu a s ní prolínající se úkoly. Zároveň reportovala
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realizaci projektů SA, a to zejména na poli e-Governmentu (MV ČR, 2016:11). To znamená,

že RVIS se soustředilo na strategický cíl č. 3 ve strategii Smart Administration. Následujícím

strategickým cílům se věnovala Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS), která byla zřízena v

létě roku 2014.

Všechny pomocné a řídící orgány implementace strategie SA pravidelně každý rok

reportovaly o stavu SA vládě ČR (MV ČR, 2016:11).

4.2. Analýza implementace strategie Smart Administration

Z finanční stránky věci byla implementace strategie SA převážně hrazena z evropských

strukturálních fondů. 30  V souvislosti s čerpáním financí v rámci OP LZZ a IOP byly

ustanoveny speciální listy projektů/evidenční karty, které byly posléze transformovány do

jednotlivých strategických projektů (MV ČR, 2016:12). Celkově seznam 120 projektů, které

měly čerpat z evropských fondů a byly schváleny usnesením vlády č. 536 v květnu roku 2008

(MV ČR, 2016:12). Povětšina projektů byla ustanovena na úroveň státní správy, nicméně

několik jednotlivých projektů navazovalo na realizaci pro územní samosprávy

(MV ČR, 2016:12).

Ministerstvo vnitra bylo ustanoveno jako gestor pro realizaci projektů strukturálních fondů

OP LZZ i IOP. V rámci strategie Smart Administration byl pověřen odbor strukturálních

fondů jako hlavní dozorčí orgán, ale i implementační činností (MV ČR, 2016:12).

Pro zajištění samotné koordinace realizace strategie Smart Administration byla vytvořena

roku 2008 Programová kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration

(MV ČR, 2016:12). Mezi hlavní náplň činností programové kanceláře spadalo samotné

provádění strategie dle programového řízení, dále reportovala činnosti a prováděla jejich

monitoring. V neposlední řadě taktéž fungovala i jako pomocný orgán pro zpracovatele

projektů.

Nedílnou součástí programové kanceláře byl i odbor tzv. Hlavního architekta e-Governmentu,

který byl posléze jako útvar vyjmutý z programové kanceláře a dodnes samostatně funguje

pod MV (MV ČR, 2016:12). Mezi agendu Hlavního architekta pro e-Government spadaly

úkoly jako například poskytování jednotného konceptu e-Governmentu, a to i po technické

stránce, další úlohou bylo publikování rozhodnutí týkající se jednotlivých projektových

záměrů (MV ČR, 2016:12).

30 OP LZZ, IOP
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4.2.1. Zásah do strategie pro potřeby evaluace

Evaluační tým expertů retrospektivně charakterizoval strategii Smart Administration tak, aby

působila jednotně. Nelogičnost struktury vládní strategie přiměla evaluátory předefinovat

některé její části tak, aby na sebe navazovaly. Pro tyto účely byly nově vymezeny některé

cíle, které se sloučily nebo byly simplifikovány. Ze stejného důvody úroveň strategických cílů

byla nově nazvána přínosy (MV ČR, 2016:15). Naopak rovina specifických cílů (tedy

podúroveň strategických cílů) byla vytyčena jako jednotlivé cíle strategie.

4.3. Užitá metodologie v rámci ex-post dopadové evaluace

Hlavním cílem této evaluace bylo posoudit naplnění stanovených cílů, popřípadě do jaké míry

byly naplněny. Toto stanovisko se vztahovalo jak na globální, tak i samostatné strategické

cíle.

Sběr dat proběhl prostřednictvím kvalitativních, ale i kvantitativních metod. Co se týče

kvalitativních metod sběru dat, tak proběhla analýza 167 projektů z celkového počtu 1200

(MV ČR, 2016:18). Tato hlubší analýza byla provedena s cílem zjistit míru realizace cílů

strategie. Data získaná z analýzy byla doplněna řízenými rozhovory se stakeholdery

(MV ČR, 2016:18). Ke každému cíli byl osloven stakeholder, který se mohl volně vyjádřit

k plnění cílů SA.

Kdežto kvantitativní sběr dat byl omezen jen na několik cílů a jejich následnou analýzu.

Nejvíce byla používaná práce s kvantitativními daty pro zhodnocení indikátorů, které byly

stanoveny u každého strategického cíle (MV ČR, 2016:18). Původní záměr indikátorů

spočíval hlavně ve sledování realizace jednotlivých cílů, tedy to, zda byly naplněny. Tato

nelehká situace byla zapříčiněna tím, že v původním textu strategie SA nebyly nikterak

vyspecifikovány indikátory, a proto bylo nemožné určit jakýkoliv výchozí stav, který by byl

měřitelný (MV ČR, 2016:18).

Jako další kvantitativní metoda byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazníky byly

distribuovány prostřednictvím poboček České pošty, které byly předem vybrány

reprezentativním výběrem (MV ČR, 2016:19). Respondenti byli zastoupeni širokou

veřejností, která byla oslovena v dané době prostřednictvím kontaktních míst CzechPOINT.

Dotazník obsahoval klasické otázky s předem daným před výběrem odpovědí na stanovené

stupnici/škále (MV ČR, 2016:19).
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4.3.1. Metodologická omezení ex-post evaluace

Během zpracovávání podkladů pro chystanou evaluaci se původně zamýšlelo aplikovat více

postupů, jmenovitě více kvantitativních metodologicých nástrojů a také tzv. kontrafaktuální

nástoje. Aplikace kontrafaktuální analýzy spočívá v hodnocení dopadu, který popisuje

odlišnosti pozorované situace po zásahu a stavem, který by se vyvinul v případě nulového

zásahu (MV ČR, 2016:19).

V rámci kvalitativního výzkumu byla provedena analýza 167 projektů z celkového počtu cca

1200. Nebylo tedy možné se hloubkově zabývat všemi projekty, proto bylo posuzováno oněch

167 projektů. Jednotlivé projekty byly zvoleny tak, aby byly zaměřeny na různorodé oblasti.

Z důvodu realizace stovek projektů je nezbytné počítat s určitým zkreslením při konečné

evaluaci. Jako hlavní zdroj pro analýzu projektů sloužila závěrečná monitorovací zpráva,

avšak chyběly jiné nezávislé zdroje. Proto byly uskutečněny řízené rozhovory s klíčovými

stakeholdery (MV ČR, 2016:20). Odpovědi byly otevřené, pro možnost volné odpovědí

tázaných. Ovšem, ani zde není garantována jistá míra zkreslení během analýzy zjištěných

informací a dat.

Naopak nejvíce náročné na provedení bych uvedla dotazníkové šetření realizované

prostřednictvím sítě České pošty. Nesnadný úkol spatřuji již v samotném provedení a také

geografické členitosti, která souvisí s výběrem požadované pobočky (MV ČR, 2016:20).

Avšak jiným palčivým omezením byla personální kapacita na pobočkách České pošty, kde

bylo šetření prováděno (MV ČR, 2016:21).

Velmi problematické pro proces evaluace byla oblast s indikátory. Jedním z kritérií bylo

stanovit naplnění indikátorů u jednotlivých cílů strategie SA. Avšak strategie sama o sobě

neuvádí výchozí stav ani popis indikátorů, který měl dopomoct k naplnění cílů. Zpětně musel

evaluační tým zhodnotit všechny indikátory a definovat je, zjistit počáteční stav (MV ČR,

2016:21). I přes zpětné vydefinování jednotlivých indikátorů nebylo u některých z nich

možné stanovit výchozí stav ani následné naplnění hodnot, a proto se evaluační tým rozhodl

klasifikovat indikátorovou soustavu a její cíle za nesplněné (MV ČR, 2016:21). Kvůli

zpětnému vymezení indikátorů mohlo opět dojít ke zkreslení dat.
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5 Úspěšnost implementace strategie Smart Administration

Martin Potůček ve své publikaci vysvětluje pojem implementace jako realizace konkrétní

veřejné politiky (Potůček, 2016:113). Vládní strategie Smart Administration od samého

počátku implementace narážela na celou řadu obtíží. Jako nejvíce problematický aspekt lze

považovat v nedostatečné systémové koordinaci činností prováděných v souvislosti se

strategií SA (MV ČR, 2016:82). Hlavní příčinou byla absence sjednocujícího orgánu, který by

v průběhu realizace strategie efektivně koordinoval aktivity.

Od samého začátku bylo ministerstvo vnitra pověřeno výkonem strategie, avšak z důvodu

komplexnosti projektů SA vždy souběžně existoval další odpovědný orgán provádějící

samotnou implementaci SA. Nicméně, docházelo k poměrně častému nahrazování i rušení

tohoto orgánu a přesunu pravomocí. Tento souhrn činností vedl k nestabilní koordinaci

projektů uskutečňovaných v rámci strategie. Nutno poznamenat, že takový vývoj negativně

ovlivnil i výběr projektů a jejich neefektivní koordinaci. Dalším nežádoucím aspektem bylo

i povolování projektů a jejích následné přidružení ke specifickým cílům, v některých

případech došlo i ke zpětnému zařazení. Zmíněné přidružení k cílům mnohdy proběhlo na

základě osobních stanovisek či preferencí realizátorů nebo i projektových manažerů (MV ČR,

2016:82). Systém kontroly projektů, myšleno zejména plnění jednotlivých cílů, nebyl

dokonalý. Neexistoval žádný systém kontroly, a proto nebylo možné vytvořit nátlak na ty,

kteří dané činnosti realizovali. Přítomnost jakékoliv instituce, aktéra či orgánu, který by

pečlivě kontroloval realizaci cílů u jednotlivých projektů by zajistila vymahatelnost cílů

a jejich kontrolu (MV ČR, 2016:83).

Finance jsou nedílnou součástí realizace všech vládních politik. Jako na problematickou

oblast lze poukázat na financování strategie Smart Administration. Samotná realizace byla

podporována z evropských fondů, které disponují jak pozitivními, tak i negativními aspekty

pro realizaci politik.

Konkrétně u strategie Smart Administration během její implementace byly vyspecifikovány

dodatečně další cíle a projekty, aby financování v evropských fondů bylo opravdu jisté.

Nicméně rozšiřování strategie o další a další projekty vedlo k její nekonzistenci (MV ČR,

2016:83). Nicméně i přísná pravidla pro přidělování financí k posouzení a následnou realizaci

strategie lze spatřovat jako další negativum ze strany EU. Ovšem zde je nutné poznamenat,

že i tento jev lze vnímat částečně pozitivně. A to zejména z toho důvodu, že ta přísná pravidla

EU snižují výskyt problémů tím, že si vynucují následování stanovených termínů včas. Bylo

tak vytvořeno prostředí, které mělo být ustálené a jednotné, tedy příhodný stav pro realizaci

projektů. Nicméně z důvodu politické nestability v ČR nebylo možné jednotnou linii realizace
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udržet dlouhodobě (MV ČR, 2016:83). Za povšimnutí stojí také nárůst administrativní zátěže

v procesu žádosti o evropské dotace. Dlouhý vyřizovací proces tak zapříčinil nárůst

byrokracie.

Navázala bych tímto na pomalejší vývoj zastoupení projektových kanceláří ve VS. Jedním

z cílů strategie SA bylo navýšit počet projektových kanceláří a zkvalitnit jejich agendu. Na

druhou stranu se projekty v této oblasti téměř nerealizovaly nebo až úplně na konci

programového období (MV ČR, 2016:83).

Fluktuace zaměstnanců na MV a příslušných odborech zajišťující realizaci strategie SA lze

považovat za další překážku pro úspěšnou implementaci. Fluktuace zaměstnanců se pojí

s nižší úrovní odbornosti a celý byrokratický proces je tak o nějakou dobu prodloužen

(MV ČR, 2016:83).

Velmi problematická oblast je dle evaluačního týmu spatřovaná v chatrném posuzování

a hodnocení strategie jako takové (MV ČR, 2016:84). Roku 2010 jako první subjekt hodnotila

externí poradenská firma Ernst&Young implementaci strategie SA. Od té doby byl stav

strategie hodnocen každých šest měsíců a také větší souhrn jedenkrát ročně

(MV ČR, 2016:84). Tyto hodnotící zprávy měly subjektivní charakter, neboť byly hodnoceny

pouze ze strany těch, kteří přijímají dotace. Hodnoceny byly projekty, stav, a zdali se realizují

nebo se reportoval jejich aktuální stav.

Chybné nebo žádné nastavení a popsání indikátorové soustavy je jedním z nejvíce negativních

aspektů bránící úspěšné implementaci strategie SA. Indikátory jsou často definovány tak,

že je není možné změřit a jsou obecně charakterizovány. 31  Kromě toho, širší známost

o existenci strategie SA postupem let upadala. V prvních dvou letech bylo důrazněji kladeno

na realizaci projektů a plnění cílů (MV ČR, 2016:84). Úpadek širší veřejnosti o existenci

strategie se pojí s nízkou úrovní šíření informací týkající se strategie. Malý důraz na

propagaci výstupů e-Governmentu občanům přispěl k zapadnutí celé vládní strategie.

Výjimku tvořila propagace systému Datových schránek a kontaktních míst CzechPOINT,

které byly mediálně propagované jako hlavní projekty nové, moderní VS (MV ČR, 2016:84).

Nadto, první ne veskrze pozitivní signály týkající se problematiky implementace strategie SA

se objevily již roku 2011 v analýze Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném

sektoru od MV (MV ČR, 2016:84). Zmíněná analýza poukázala téměř na všechny

31 indikátory jsou popsány slovy jako např.: zlepšit, zefektivnit či zkvalitnit
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problematické okruhy, které jsou zmíněny ve finální ex-post evaluaci.32 I přes to, že byly

zjištěny tyto negativní informace, nebylo přijato vůbec žádné nápravné opatření.

Další problematickou oblastí byly veřejné zakázky, které mnohdy skončily nezdarem či trvaly

neúměrně dlouhou dobu a tím zpomalily celý proces (MV ČR, 2016:84). Nedostatky při

realizaci SA byla spatřeny také v neuplatnění příkladů z dobré praxe. Kdy klíčovým faktorem

je předávání si úspěšných postupů, které dopomáhají k úspěšné realizaci cílů. Nicméně, tato

oblast je spojena s personálním faktorem, který je uvedený výše (MV ČR, 2016:85).

V poslední řadě je třeba zmínit, že ani nestabilní politické prostředí nepodpořilo úspěšnost

implementace strategie SA. Během politických změn, které byly doprovázeny pády vlád,

se střídali i úředníci na nejvyšších pozicích a tím byla přerušena jednotná koncepce

a budování projektů v rámci strategie SA (MV ČR, 2016:85).

Vzhledem na úspěšnost realizovaných projektů v rámci strategie SA prostřednictvím jejích

cílů nebyla úspěšně naplněna z důvodů výše zmíněných. Přes toto nepříznivé shrnutí lze

konstatovat, že globální cíl, který měl zvýšit kvalitu života občanů a také socio-ekonomický

růst, nebyl naplněn (MV ČR, 2016:87).

Problematika definování soustavy indikátorů je taktéž výše zmíněna, avšak z celkové analýzy

ex-post evaluace vyplývá, že jen 9 devět indikátorů bylo splněných absolutně a u dalších šesti

indikátorů bylo možné zjistit alespoň počáteční nebo konečný stav (MV ČR, 2016:87).

Nicméně, na druhou stranu je nutné poznamenat, že indikátor globálního cíle byl posouzen

s kladným výsledkem. Přesné znění indikátoru u globálního cíle dle strategie SA zněl:

„Spokojenost veřejnosti s fungováním veřejné správy“ (MV ČR, 2016:88). Výsledky naplnění

indikátoru pocházejí z výsledků dotazníkového šetření, které bylo provedeno za pomoci

České pošty na kontaktních místech CzechPOINT. Během dotazníkového šetření byly využity

dva různé způsoby, jejichž pomocí bylo nahlíženo na spokojenost občanů s výkonem

a poskytovanými službami VS. Výsledky prvního způsobu šetření poukázaly na fakt, že 41 %

dotázaných občanů bylo s fungováním veřejné správy a s poskytováním veřejných služeb

spokojeno. Přičemž 40 % uvedlo, že byli spokojeni velmi (MV ČR, 2016:88). Dalších 14 %

občanů uvedlo, že nejsou nespokojeni, ale ani nejsou zcela spokojeni. Jen malé procento

občanů, a to přesně 5 %, uvedlo, že jsou nespokojeni s výkonem veřejné správy a veřejnými

službami.

Druhý způsob hodnotil očekávání dotazovaných občanů před poskytnutím služby VS. Posléze

ti samí občané byli dotazováni, zda kvalita a výkon poskytované služby byly dostačující,

32  Analýza z roku 2011 zmiňuje: chybějící koordinace projektů, malé povědomí, personální kapacity,
financování apod.
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popřípadě do jaké míry byli se systémem služeb spokojeni. (MV ČR, 2016:88) Zkrátka druhý

způsob analyzuje očekávání občanů před podstoupením veřejné služby a po jejím provedení.

Celkem 44 % dotazovaných nemělo vůbec žádnou představu o kvalitě a způsobu poskytování

veřejných služeb, tudíž lze zhodnotit jejich stanovisko neutrálně. Oproti tomu 55 % mělo

pozitivní očekávání a další 4 % očekávalo negativní výsledky. Ovšem jen u 1 % ze všech

dotázaných, kteří původně měli pozitivní očekávání, se nakonec setkali s negativním

výsledkem.

Nicméně, výsledky obou přístupu poukazují na fakt, že dotazovaní občané byli s výkonem

veřejné správy a s poskytovanými službami spokojení, a tím byl indikátor globálního cíle

naplněn. V návaznosti na výsledky, že občané byli v dané době spokojení se službami

i celkovým nastavením veřejné správy, a to i přes to, že strategie SA nebyla z větší části

naplněna. Avšak některé úspěšné projekty v rámci strategie Smart Administration, jako

například CzechPOINTy nebo Datové schránky mohly ovlivnit názor dotazovaných občanů.

Jmenovitě i z důvodu, že šetření probíhalo na pobočkách České pošty, kde se CzechPOINTy

nacházejí, neboť dotazovaní mohli zrovna využít danou službu. Nutno poznamenat, že někteří

občané nemuseli být dostatečně seznámeni s tím, co veřejná správa znamená a k čemu má

sloužit. Z těchto důvodů mohou být výsledky částečně zkreslené.
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6 Empirická část práce – výzkum implementace

Následující kapitola bude průsečíkem teoretických poznatků implementace, dat získaných

prostřednictvím expertních rozhovorů a obsahové analýzy dokumentů týkající se strategie

Smart Administration. Pro přehlednost teoretického konceptu přikládám grafické znázornění,

jak by měl vypadat postup v procesu implementace. Následně bude navázáno vyjádřením

jednotlivých expertů, které bude doplněno o oficiální informace samotným realizátorem

strategie. Aspekty, které jsou podstatné pro úspěšnou implementaci, budou rozděleny do

několika okruhů, kterým je věnován vlastní prostor níže.

6.1. Konzistence a jasné definování cílů

Dle Ivy Mittner Hejtmánkové strategie Smart Administration zcela postrádá intervenční

logiku: „Když se píše strategie, tak by se ideálně měly realizovat ty problematické oblasti,

co nás pálí, popřípadě bychom měli jednat podle SWOT analýzy.” Okomentovala také

konzistentnost cílů, která dle jejích slov nebyla ideální: „Když se definují jednotlivé cíle, tak

se má říct: tento problém řeší tenhle cíl. Tento cíl bude naplněn prostřednictvím těchto aktivit,

měřen bude takto a tím pádem by vznikla krásná linka. Na konci pak mohu říct, že problém

byl nebo nebyl vyřešen. No, takto to ale přesně nebylo.” Vysvětlila také, že ze zmíněných

důvodů byla intervenční logika pro potřeby ex-post evaluace strategie Smart Administration

změněna. Popsala i další problematické oblasti: „Když jsme se pokoušeli zpracovávat

tu intervenční logiku, tak jsme došli k tomu, že například specifické cíle D ani tak nenaplňují

strategický cíl D, ale naopak strategický cíl B. Takže sice bylo napsáno, že pro cíl D jsou

vydefinované nějaké specifické cíle, ale když bychom se podívali na obsahovou stránku a pak

na konkrétní projekty, které byly pak realizované, tak nám došlo, že spíš naplňují jiný cíl.

Obrázek 5: Schéma implementačních faktorů

Zdroj: Vlastní zpracování
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Nebo že jeden specifický cíl naplňuje více strategických cílů. Otázkou je, jak to pak

vyhodnotit, takže to byl velký problém.”

Zhodnotila i globální cíl a jeho formulaci: „Globální cíl byl poměrně obecně formulovaný

a ten indikátor také. No, a právě proto nás napadlo udělat dotazníkové šetření. Otázkou bylo,

jak ho zrealizovat. Využili jsme tedy vazby MV na Českou poštu a udělalo se veliké

dotazníkové šetření. Vytvořili jsme metodiku výběru míst a pošt pomocí externí evaluátorky

paní Svitákové, která vytvořila klíč pro vytipování jednotlivých pošt v regionu. Pak se k nám

výsledky dostaly nazpět a vyšlo nám, že ačkoliv jednotlivé cíle strategie nebyly naplněny, tak

občané byly s veřejnou správou spokojeni.” Tato slova poukazují na fakt, že i přes to,

že nebyly implementovány všechny strategické i specifické cíle, tak široká veřejnost

považovala výkon veřejné správy za efektivní. Navázala bych na komentář paní Mittner

Hejtmánkové: „Jediné, co nás k tomu ještě napadlo, že občané si neuvědomují, co všechna ta

veřejná správa je. Ale my jsme ten dotazník docela dobře nadefinovali. Je třeba si ale

uvědomit, že dotazníky byly na CzechPOINTECH, takže nás napadlo, že když CzechPOINTy

docela dobře fungují a člověk tak dostane vše co potřebuje, jestli třeba to tím nemohlo být

zkreslené. Kdybychom ty dotazníky poslali na finanční úřady, tak by výsledky dopadly zase

jinak. Ale indikátor byl definován jako veřejnost a z metodologického hlediska je to

obhajitelné.”

Pracovní náplň Adama Koníčka se s definováním cílů strategie Smart Administration minula:

„O tomhle bodu nevím nic, co bych mohl nabídnout.”

Ondřej Felix nespatřuje žádné hlubší nedostatky v oblasti konzistentnosti cílů, poukázal pouze

na fakt, že on se v dané době zabýval tzv. tvrdými projekty. Většina těchto projektů byla po

skončení strategie úspěšně zavedena.

Milan Půček poukázal na fakt, že uplynulo spoustu času od realizace strategie Smart

Administration: „Konzistentnost cílů? Nevzpomínám si. Já jsem ovšem zastánce měřitelnosti

strategií, ale je to obtížná záležitost. Měření cílů a nastavení měřitelných indikátorů je velmi

obtížné. Často nejsou k dispozici data a v případě, že to nenastavíte správně, tak hrozí, že cíle

nenaplníte. Ti, kteří o tom rozhodují, mají hodně svázané ruce, protože chtějí, aby

indikátorová soustava byla nastavená tak, aby bylo možné vše naplnit. Nemám důvod tady

nikoho hájit, ale protože jsem indikátory nastavoval tisíckrát, tak vím, co jsem dělal a co jsem

nakonec zastavil a z jakých důvodů. Není to jednoduchá záležitost. Vstupuje tam mnoho

faktorů.”
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6.2. Přizpůsobení stavu legislativy

Optimální stav legislativy pro implementaci strategie Smart Administration nebyl dle Kačeny

hlavním problémem a spatřuje ji jako vyhovující. Podle něj největší změna legislativy přišla

s procesem digitalizace, kdy došlo k přechodu z analogové komunikace i na komunikaci

elektronickou. Z tohoto důvodu bylo třeba uzákonit obě formy.

Ani Iva Mittnerová Hejtmánková si neuvědomuje žádné významné faktory, které by nějak

ovlivnili strategii Smart Administration.

Adam Koníček má zkušenosti s realizací projektů, které jsou řízení z EU, a v obecné rovině

lze poznamenat, že jejich realizace probíhá podle pravidel evropské i české metodiky.

Dle Ondřeje Felixe, nebyly zpočátku dobré legislativní podmínky: „První dva roky se jenom

ustanovovala zákonná rovina a až pak se mohlo začít něco dělat, aby to bylo podle zákona

platné, uzákoněné. Nešlo by přece dělat něco, co legislativně vůbec neexistovalo. Legislativa

nebyla připravená, protože veřejná správa je hodně roztříštěná a strategie Smart

Administration pokrývá všechny samosprávné celky, jako jsou obce, kraje, ale i další státní

orgány.” K legislativním podmínkám se vyjádřil i Milan Půček: „Dobrá otázka, ale bohužel

nejsem právník. Jestli nastaly nějaké speciální právní podmínky si, ale nevybavuji.

Samozřejmě, že se strategie Smart Administration pohybovala v nějakém legislativním rámci,

která má řadu chyb a nedostatků, ale v tak je to strategie mívají. Takže jestli zrovna Smart

Administration měla nějaké legislativní nevýhody, to si nejsem vědom. Nějaký legislativní

rámec samozřejmě platí, třeba o zákoně rozpočtových pravidel státu, ale ten je platný pro

všechny strategie. To není nic coby mělo mít nějaký problém, že legislativa v podstatě

nepodporuje strategické řízení, v dostatečné míře. Nic specifické tomu podle mě nebránilo.”

Mimo jiné Půček vysvětlil i pravidla, která jsou nutná pro čerpání prostředků z Evropské

unie: „To, že musíme mít strategický dokument ve veřejné správě, patřilo k základním

podmínkám, které musí mít nastavené každá země, aby mohla čerpat peníze. Ale jak si to

každá země nastavila, bylo už individuální. Samozřejmě, do každé strategie EU zasahovala,

ale vždy jen do určité míry. To znamená, že způsob, který si určila Česká republika,

si nastavila sama, jen musely být stanoveny ty teze, které se týkaly nařízení EU. Ale to bylo

hrozně obecné. Takže směrem k efektivní veřejné správě vlastně EU vyžaduje dokument, ale tu

cestu si každá členská země musí zvolit sama.”

6.3. Politická podpora a stabilita

Lukáš Kačena zhodnotil i změny vlády, a tedy i výměnu na postu ministra vnitra: „Langer se

Zajíčkem kladli velký důraz na prosazování změn ve veřejné správě, ale potom co nastoupil
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Pecina, tak reformátorský náboj klesal.” Poté co byl jmenován Pecina ministrem vnitra, tak

důraz na inovace klesal. Dle Kačeny nebyla hmatatelná změna v rámci strategie Smart

Administration, když pravicovou vládu vystřídala vláda levice. Podle jeho slov: „Potřebu

modernizace cítili všichni.”

Oproti tomu Mittnerová Hejtmánková uvedla, ze své pozice zaměstnance MV ČR běžný

úředník změnu vlády, tedy ministra vnitra nikterak nepocítí. Jen za předpokladu, že by byla

agenda a projekty úplně zrušeny.

K politickým výměnám se vyjádřil i Adam Koníček: „Asi to vliv mít mohlo. Tady33 se mění

ministr a my to nepocítíme, pokud se tedy přímo neřekne, že tohle se dělat nebude. Ta agenda

jede pořád dál. Já mám ten pocit, že by tu strategii museli zastavit nebo předělat.”

Oba respondenti zaměstnaní na MV ČR zastávali totožné stanovisko na politickou stabilitu

a vliv na realizaci strategií obecně.

Dle Ondřeje Felixe se politická nestabilita výrazně vepsala do realizace strategie Smart

Administration: „Topolánkova vláda měla tah na branku, existovala tady politická vůle

a prvně pro to byly i peníze. Ale po pádu Topolánkovi vlády všechno běželo tak nějak

mechanicky. Tedy to, co bylo rozběhnuto za Topolánka. Jakmile byla u vlády levice, tak

projekty zamrzly.” Vyjádřil se i k postu ministra vnitra, který v dané době vykonával Ivan

Langer: „Ivan Langer byl snad první ministr vnitra, který si byl vědomý, že MV není jen

o policejních sborech.”

Stanovisko Milana Půčka ohledně politické stability se přibližuje k názoru Lukáše Kačeny,

ale i Ondřeje Felixe. Půček argumentuje: „Tak změna vlády se vždycky podepíše na

implementaci každé strategie, obvykle negativně. Jestli v tomto případě to mělo nějaký větší

dopad než obecně i na další strategie to těžko říct.” Zhodnotil i rozdíl mezi pravicí a levicí

v rámci přípravy strategií a stylem inovací: „Smart Administration vznikla za pravicové vlády,

ale pak ji převzala levicová vláda. Obecně levicové vlády považují strategické řízení za

přežitek. Levicoví politici podporovali strategii jen proto, že bylo možné čerpat prostředky

z evropských fondů. Pravicové vlády se ke strategickému řízení staví obvykle přísněji, ale to je

pouze domněnka. To nemohu potvrdit, ale ani vyvrátit. Pravice strategie nepovažuje za

potřebné, označuje to za sociální inženýrství. Oproti tomu levice spíš sociálně plánuje čili

tvoří strategie, ovšem má zase problém s procesem implementace. Pravice je mnohem

pragmatičtější orientuje se na úkol-termín-splnění. Kdežto levice slibuje a nemá problém psát

strategie. Ale já jsem u toho nebyl, jsou to všechno pouze mé domněnky.”

33 myšleno na MV ČR
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6.4. Stabilní socio-ekonomické podmínky

Tento bod byl v rámci rozhovorů s experty velmi obecně zodpovězený, pokud vůbec.

Dle Lukáše Kačeny byly socio-ekonomické podmínky v pořádku. Naopak považuje pojetí

strategie za velmi komplexní: „Bylo to opravdu třeba, od té doby už nic podobného

nevzniklo.” Prvotní impuls pocházel z Evropské unie a zároveň Topolánkova vláda spatřovala

potřebu modernizace VS.

Ani názor Ondřeje Felixe nikterak nevybočoval. Konstatoval jen, že strategie Smart

Administration měla přinést zefektivnění veřejné správy a tím zlepšit životní podmínky

občanů.

Oproti tomu Milan Půček byl přímočarý: „Já ty podmínky neznám, to jsem neměl na starosti,

takže kdybych měl ohodnotit podmínky, tak bych nejdříve musel mít data. Tak abych se k tomu

mohl vyjádřit, nedokážu nic vyvrátit ani potvrdit, protože nemám data. Musel bych to zkoumat

a zabývat se tím. Je to už hrozně dávno.”

6.5. Zdroje

V rámci této kapitoly jsou rozděleny zdroje na personální kapacity, finanční zdroje a na

časový harmonogram.

6.5.1. Personální kapacity

Dle Lukáše Kačeny fluktuace zaměstnanců na MV ČR představuje obecnější problém. Podle

jeho názoru často dochází k tomu, že schopní manažeři odchází, cituji jeho slova: „Schopní

zaměstnanci odejdou do soukromého sektoru a ti zbylí jsou rádi za své teplé místo.” Taktéž

zmínil neochotu a odpor zaměstnanců k reálné změně, která bývá často velmi komplikovaná.

Jako příklad uvedl e-Health, což byl jeden z nerealizovaných cílů a projektů v rámci strategie

Smart Administration. Upozornil na lobby lékařů, kteří zbrojí proti elektronizaci

zdravotnictví, potažmo interní zdravotní agendy.

Podle Ondřeje Felixe je fluktuace zaměstnanců ve veřejné správě problém: „Ano, byl to

v době realizace Smart Administration problém, zejména ve vyšších a středních patrech

veřejné správy. Při změnách vlády se pak měnili ti nejvyšší úřednicí a pak těm tzv. street level

úředníkům chyběla motivace cokoliv dělat. Přitom bylo nutné pracovat.”

V rámci rozhovoru s Milanem Půčkem jsme se věnovali i tématu personálním kapacitám.

Zastává názor, že v některých případech úředníci selhali: „Ano, pokud selhal referent

vedoucího oddělení, vedoucí odboru, náměstek nebo ministr, tak ano. Všichni v tomto řetězci

selhali.” Pokračoval ve vysvětlení: „Selhání muselo pocházet od úředníka, protože ministr by
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jistě odsouhlasil, že všichni, kdo si tzv. šáhli na veřejné prostředky, je musejí i sdílet. Ministr

tu není od toho, aby vykonával agendu, od toho je tu úředník. Čím je to hierarchicky výš, tím

je to selhání menší. Ale úředníci, kteří zpracovávali výzvy, tak naprosto selhal. Jeho

nadřízený selhal a nadřízený nadřízeného také selhal. Takže by to mohlo pokračovat až

k ministrovi, ale ten není odborník na tyto věci. Určitě by se našel odborník, který by byl

schopný zabránit plýtvání. Nicméně, chyba ležela na konkrétním úředníkovi.” Půček zastává

názor, že selhání spočívalo zejména v naprosté nekompetentnosti úředníků. Dokonce použil

přirovnání: „To je asi jako kdyby to řídil můj desetiletý syn. To nemohlo dopadnout hůř. Není

to přeci o tom, že vezmu mustr výzvy a udělám ji bez jakýchkoliv souvislostí, protože chci

zkrátka utratit peníze.” Zhodnotil, že úředníci nepronikli do skutečné podstaty zkvalitnění

a zefektivnění výkonu veřejné správy. Jeho slovy: „Kvalita a efektivita veřejné správy

nespočívá v tom, že musím za každou cenu vyčerpat peníze. Neznají 3 N – hospodárnost,

efektivnost a účinnost.” Milan Půček konstatoval, že je to až udivující, že úředník nemá

správné základy a zejména návyky. Definoval také zvláštní vztah s poradenskými firmami

v průběhu realizace strategie Smart Administration. Ministerstvo vnitra i jednotlivé obce si

nechávaly zpracovávat analýzy stavu prostřednictvím poradenských firem, ale kvůli špatné

komunikaci si nepředávaly informace. Z tohoto důvodu si každé město zadávalo analýzu

zvlášť z veřejných prostředků. Půček to okomentoval slovy: „Jsou různá vysvětlení. Možná to

dělali záměrně a byly vypláceny od poradenských firem, o tom teda pochybuji. Nebo byli

skutečně tak nekompetentní. Existuje i třetí možnost, že jim to bylo úplně fuk.”

Vzhledem k tomu, že Adam Koníček i Iva Mittner Hejtmánková jsou zaměstnáni na MV ČR,

tak okruh otázek týkající se personálních kapacit byl vynechán. Jejich interní pohled by byl

určitě zajímavý, ale z mého pohledu autorky práce jsem usoudila, že bych je nerada uvedla do

nekomfortní situace.

6.5.2. Finanční zdroje

Lukáš Kačena považuje za přístup ke zdrojům za zásadní: „Za klíčový aspekt považuji

konečně přístup k finančním zdrojům z Evropské unie, které financovaly i tzv. měkké projekty

na které do té doby nebyly zaměřeny téměř žádné plány ani projekty.” Taktéž se vyjádřil

k rozpočtování na počátku strategie: „Odhady výdajů za strategii asi existovaly, ale pak

všechno dopadlo jinak.” Čímž poukázal na nevázanost strategie Smart Administration na

rozpočtování jednotlivých projektů a čerpání financí ze strukturálních fondů. Dle jeho názoru

se na realizaci strategie neprojevila finanční krize okolo roku 2007, neboť peníze pocházely

ze strukturálních fondů a částečně byly výdaje kofinancovány ze státního rozpočtu.
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Dle Mittner Hejtmánkové bylo čerpání financí prostřednictvím evropských fondů velkým

přínosem, ale do podrobnějších informací nezabíhala. Kdežto Koníček uvedl, že v době

realizace strategie Smart Administration pracoval na projektech, ze kterých byl on i jeho

kolegové částečně financováni. Co se týče ale financování samotné strategie, tak s omluvou

vysvětlil, že o dané problematice mnoho neví.

Ondřej Felix popsal financování strategie: „Strategie Smart Administration prvně přinesla

zdroje na modernizaci veřejné správy díky evropským fondům. Na tom bylo financování

projektů zcela závislé.”

6.5.3. Časový harmonogram

Co se týče časového plánu, jak se vyjádřil Kačena, tak samotná tvorba strategie zabrala

přibližně půl roku. Jeho slovy: „Smart Administration vznikla celkem narychlo, asi do půl

roku. Vše nebylo pořádně dojednané a provázanost s dalšími dokumenty nebyla slavná.”

Na slova Lukáše Kačeny bych navázala vyjádřením Ivy Mittnerové Hejtmánkové:

„Definování cílů strategie nebylo dokonalé možná právě proto, že se na realizaci celkem

spěchalo.” Respondenti poukazují na fakt, že na sepsání strategie byl pravděpodobně vyvíjen

tlak, aby mohla vejít v platnost a být posléze postupně implementována.

Dle Ondřeje Felixe je pět let na implementaci strategie v pořádku, ale v případě strategie

Smart Administration se první dva roky vytvářely legislativní podmínky, takže to byla podle

slov Felixe nevýhoda.

Nejpřísnější názor zastává Milan Půček. Podle jeho slov na strategii Smart Administration

bylo vyšetřeno dostatek času a prostoru. Zareagoval se slovy: „Času bylo asi dvakrát tolik,

než bylo potřebné, kdyby se pracovalo efektivně. Čili, v tomto smyslu času bylo dost.

Samozřejmě, v České republice, když prodloužím čas, tak v prvních třech letech se nic neděje

a pak se to hrozně dohání. Takže doba byla přiměřená, dalo se to zvládnout. Proč se pak

nenavázalo v dalším období, to samozřejmě nevím.”

6.6. Subjektivní zhodnocení implementace očima jednotlivých respondentů

Lukáš Kačena nehodnotil implementaci strategie ani kladně, ale ani ryze záporně. Svými

slovy se vyjádřil: „Spousta věcí se povedla, ale i nepovedla. Od té doby jsme zase o trošku

dál. Pomohly zejména projektové záměry a financování z fondů Evropské unie.” Mezi zápory

přiřadil zejména rigiditu veřejné správy, neodpovědnost úředníků, ale i nízký reformní étos ze

strany politiků. Uvedl také, že v současné době spatřuje problém v absenci lídrů, kteří by měli

vizi a zaváděli by inovace ve veřejné správě. Zopakoval, že po Langerovi a Zajíčkovi se

neobjevila žádná významná figura. Hlavní architekt Felix se snažil nastolovat témata týkající
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se zejména tzv. tvrdých projektů a digitalizace, ale chyběla mu politická moc. Podle Kačeny

hlavní architekt e-Governmentu, Ondřej Felix, byl ze zdravotních důvodů často nepřítomen

ve funkci: „Ondřej Felix měl na sebe navázané široké spektrum úkolů a pak se na něj muselo

čekat. Vznikl pak útvar, který ho měl zastoupit, aby se to rozprostřelo, ale zjistilo se, že byl

nenahraditelný.” Lukáš Kačena okomentoval i diskutovanou soustavu indikátorů. Dle jeho

názoru byly celkem konzistentní a vědělo se tak, co přesně se mělo realizovat. Zmínil

i problematiku soutěží veřejných zakázek: „Stát to neumí realizovat, pak se to točí jenom

kolem žalob.”

Dle Ivy Mittnerové Hejtmánkové: „Tak a co si z toho odnést? Byla ta implementace úspěšná?

Nebo jsou občané spokojení i přes to, že cíle nebyly naplněny? Svědčí to tedy o tom, že ta

strategie byla k ničemu, a tak i nulová varianta projekt rozbila. Nebo to možná svědčí o tom,

že i přes to, že bylo naplněno tak málo cílů, tak i to málo pomohlo k tomu, že jsou občané

spokojenější. To už je potom na subjektivní interpretaci.”

Oproti tomu Adam Koníček popsal jeho pracovní náplň v době realizace Smart

Administration: „My jsme dělali projekt, který zajišťoval chod projektové kanceláře. Z toho

jsme byli financovaní, a tak to běželo. Ale předtím jsem dělal i jiné projekty, které spadaly do

naplňování strategie Smart Administration. Dotklo se to i starších projektů, protože se začaly

psát závěrečné zprávy, monitorovací zprávy a vypořádávalo se to.” Upozornil také na tzv.

pravidlo, kdy je možné dva roky po skončení programového období ještě následující dva roky

dodělávat projekty: „Všechno je to tak nějak zpožděný a posunutý.”

Podobně jako Lukáš Kačena zhodnotil implementaci i Ondřej Felix. Dle jeho slov: „Z mého

hlediska se implementace zdařila tak na 50 %. Je pravda, že za sebe mohu vyhodnotit vesměs

jen tzv. tvrdé cíle, o těch měkkých mám méně informací. Nicméně, veřejnou správu my

pojímáme jako službu pro občany – klienty, a to jsme naplnili. Alespoň většinu služeb, jako

jsou CzechPOINTY, datové schránky a základní registry. Tady se to měří tak, jestli je to pro

občany funkční, ne kolik prostředků na to bylo vynaloženo. Některé projekty se zkrátka

vydařily, protože byly dobře napsané a když se to nezdařilo, nebyl tam žádný politický zájem

na realizaci.” Ondřej Felix popsal i způsob, jakým byla strategie implementována do praxe:

„Byly vypsány výzvy na jednotlivé projekty ve spolupráci ministerstva vnitra a ministerstva

pro místní rozvoj. Pak tu existovaly průřezové koordinační orgány, jako byla Koordinační

rada pro implementaci a mezirezortní koordinaci. Ta pomáhala předáváním informací

a postupů. Byl jsem členem všech těchto rad a všechny stejně nefungovaly.”

I Milan Půček poukázal na implementaci strategie Smart Administration ze svého pohledu:

„My jsme tu strategii neměli na starosti, věnovali jsme se jiným věcem, to znamená, že nejsem
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úplně kompetentní to hodnotit. Mě to zkrátka zajímalo osobně, je to moje téma.” O něco

později se přece jen vymezil ohledně implementace strategie: „Tak z mého hlediska ten

způsob realizace projektů byl plýtváním. V tomto smyslu se nezdařil, ale druhé straně Smart

Administration otevřela mnoho zajímavých témat, na kterých se dá dlouhodobě pracovat.

V tomto směru se naopak zdařila. Nicméně po otevření těch témat měla následovat

implementace, která by zabezpečovala efektivní a účinné jednání. To se už nestalo. Ty peníze

se utratily za každou cenu. Což bylo špatně, v tomhle smyslu ta strategie dobrá nebyla. Ale

v otevření témat, to bylo v pořádku. V poslední řadě ta nevynutitelnost sdílení výsledků, tam

mohl nastat velký proces učení se. Mohlo být vyhotoveno dvacet druhů modelů a šikovnější

tajemník ve veřejné správě by si s tím jistě poradil. Takže nyní je to tajné nebo minimálně

nepřístupné. V tomto smyslu se strategie nepovedla.” Nakonec Milan Půček uvedl i další

pohled na realizaci strategie: „Byly to vyhozené peníze. To znamená, že místo systémových

projektů a učení se skutečně efektivních postupů to dopadlo takhle. V rámci samosprávy

si starostové prosadili, že nebudou žádné systémové projekty, kde by se musely zpracovávat

metodiky a efektivní měření. Města to nepovažovala za přínosné, ale naopak přímo za

zbytečné. Co bylo vymyšleno v jednom městě, se vymýšlelo i v druhém a třetím. Nic se

navzájem nesdílelo.” Nedostatečná komunikace a sdílení informací navzájem mezi

institucemi vedla k tomu, že každý musel mít svoji know-how. Povinnost zveřejnit výsledky

nebyla vynutitelná.

V závěru Milan Půček dodal: „Strategie byla víceméně dobrá nebo alespoň srovnatelná

s jinými zeměmi, ale způsob implementace byl z mého hlediska naprostá katastrofa.”

6.7. Shrnutí problémových oblastí v rámci implementace strategie SA

Nejproblematičtějším položkou, která bránila úspěšné implementaci strategie SA lze spatřovat

v nejednotnosti politické koncepce a doprovázejících aktivit. Dále také absence jakékoliv

společné koordinace v rámci implementačního procesu. S tím přímo souvisí i personální

otázka, kdy fluktuace zaměstnanců ve VS je poměrně vysoká a tím dochází i ke ztrátě

tzv. institucionální paměti. Další problematickou oblastí, na které se respondenti shodli je

absence lídrů a aplikace manažerských metod ve veřejné správě.

Dále je nutno uvést technické a metodologické nedostatky, kdy byl nastaven jakýsi systém

indikátorů a celkově intervenční logika, které byly nešťastně definovány, že je nebylo možné

změřit a tudíž vyhodnotit. (MV ČR, 2016:89)
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6.8. Smart Administration v rovině činností

Strategie Smart Administration byla naplňována prostřednictvím jednotlivých projektů, které

byly rámovány dle specifických cílů strategie. Na samém začátku přípravy strategie SA

vznikl harmonogram projektů, který byl posléze schválen vládou. Nicméně,

s harmonogramem projektů se pracovalo jen do roku 2012. Odborný dohled a vedení nad

harmonogramem projektů vykonávala Skupina pro koordinaci Smart Administration, která

měla povinnost jej aktualizovat pravidelně každého půl roku. Ovšem od roku 2013 až po

samotné ukončení strategie nebyl harmonogram aktualizován.

Obecně lze projekty v rámci strategie SA rozdělit na dva druhy:

· tvrdé projekty;

· měkké projekty.

Tvrdé projekty byly orientované na vznik databází a budování vnitřní infrastruktury. Naopak

tzv. měkké projekty zahrnovaly oblasti vzdělávání a motivace zaměstnanců, implementace

metod moderní veřejné správy a její řízení.34

34 http://www.smartadministration.cz/clanek/implementace-strategie-smart-administration-implementace-
strategie-smart-administration.aspx (přistoupeno 29.12.2019)
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7 Závěry a doporučení

Na základě získaných dat prostřednictvím expertních rozhovorů je možné vytvořit seznam

doporučení procesu implementace. Následující kapitola proto vychází ze sesbíraných

informací a doporučení z literatury věnující se implementačnímu procesu.

Dle Potůčka má implementace 4 fáze: (Potůček, 2016:118-119)

· Stanovení implementátora;

· Návrh implementačního projektu;

· Samotná realizace procesu implementace;

· Dohled a evaluace implementace.

V prvé řadě je nezbytné v procesu implementace ustanovit implementátora strategie a dalších

pomocných orgánů. V případě Smart Administration tomu bylo MV ČR. Zároveň měly být

jasně definovány pravomoci těchto orgánů. Zároveň musí být alokován dostatek zdrojů, neboť

je nutné vědět, zda je k dispozici potřebný čas, energie i finance. Tyto tři aspekty je nezbytné

zajistit ještě před samotnou realizací strategie.

Zavádění nových politik se neobejde bez stálé politické podpory, a to napříč celým politickým

spektrem. Realizace strategie musí být prioritou vlády a implementátor musí odhadnout

postoje i ostatních aktérů. Důvod je prostý, sdílení hodnot posílí vliv na realizaci politik.

Zároveň při tvorbě strategie je důležité zvolit si správnou metodiku a indikátorovou soustavu

tak, aby v nejlepším případě existovala počáteční data. Zároveň správné nastavení indikátorů

by mělo zajistit naplnění cílů a jejich výsledné hodnocení, které by mělo být také měřitelné.

V této fázi lze porovnat počáteční a finální stav. Na základě těchto zjištění je možné

konstatovat, zda cíle byly či nebyly naplněny a do jaké míry.

Domnívám se, že dalším podstatným krokem je vytvoření podpůrných dokumentů, jmenovitě

například tvorba scénářů a také cestovní mapy zvané jako tzv. road maps. Prostřednictvím

těchto dokumentů je možné se připravit na různé varianty a postupy implementace, a tak

disponovat více pohledy a plány k dosazení stanovených cílů.

Následně by měla být nastavená forma koordinace jednotlivých kroků. Pro tyto účely bývají

zakládány orgány, které zprostředkovávají komunikaci a činnosti napříč institucemi. Nutno

zdůraznit správné nastavení komunikace, aby všichni aktéři měli k dispozici požadované

informace a podklady.

Posléze implementátor přidělí úkoly vykonavatelům. Vykonavatelé mohou být úředníci

zastoupeni ve všech stupních veřejné správy. Dle Milana Půčka jsou reální vykonavatelé

nejčastěji zastoupeni v nižších a středních stupních veřejné správy. Dále vyvstává potřeba

vymezit povinnosti vykonavatelů, což by měla být především povinnost sdílet výsledky
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a měření u projektů. Tento krok je podstatný z toho důvodu, že aktéři si mohou předávat

informace a tzv. příklady dobré praxe. Na druhou stranu je možné se i poučit z neúspěšných

projektů.

Během celého implementačního procesu je nutná pravidelná kontrola a evaluace dosažených

výsledků. A to z důvodu možné rychlé reakce na přehodnocení aktivit pro naplnění cílů.

Veřejná správy by se stala pružnější a efektivnější. Po skončení realizace strategie by vždy

mělo dojít k finální ex-post evaluaci a posouzení přínosů.

Z mého hlediska jsou vykonavatelé, tedy úředníci, důležitým faktorem celého

implementačního procesu. Právě na nich spočívá největší tíha samotné realizace. Z tohoto

důvodu bych konstatovala, že transformace personální politiky v rámci veřejné správy je

nevyhnutelná. Je potřeba investovat do manažerského rozvoje, vzdělání a v neposlední řadě

i systému odměňování. Dle mého názoru současná forma odměňování není aktuální a měla

být orientovaná na cíle. Ovšem vyvstává otázka, zda by to nevedlo k situaci, kdy cíle by byly

definovány neambiciózně, a tím by se efektivita a hospodárnost veřejné správy rozhodně

nezlepšila.

V neposlední řadě si myslím, že v dnešní digitální době by implementátoři (nejčastěji MV

ČR) měli aktivně komunikovat s širokou veřejností ohledně probíhajících strategií a jejich

cílů.

Pro závěr této kapitoly se zdá být více než vhodné použít výrok Milana Půčka: „Pokud

budeme poctivě pracovat každý den a skutečně dennodenně přemýšlet, co musíme z té

strategie dnes v této hodině naplnit a budeme pracovat po dobu sedmi let, tak kompletně

změníme společnost. Pokud strategii uložíme do šuplíku, nezměníme vůbec nic.”
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Závěr
Diplomová práce s názvem Uplatňování strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské

služby (Strategie Smart Administration v období 2007-2015)“ se zaobírala vznikem, realizací

i evaluací strategie Smart Administration. Zároveň zmapovala i problematické okruhy,

týkající se zavádění této strategie.

V první části práce byly stanoveny cíle práce a taktéž užitá metodologie. Následující části

jsou věnovány deskripci teorie implementace, na kterou je navázáno vydefinováním pojmu

veřejná správa a její modernizace. Veřejná správa je zasazená do teoretických východisek,

které dopomohly ke vzniku strategie Smart Administration. Další prostor byl věnovaný

analýze strategie Smart Administration. Jedná se o komplexní ex-post analýzu dokumentu,

na kterou bylo pohlíženo prostřednictvím několika různých pohledů. Byla zkoumána strategie

Smart Administration jako koncepce veřejné správy z legislativního pohledu, ale i na úrovni

činností.

Samotný dokument strategie Smart Administration představuje analýzu všech částí

dokumentu a zároveň jsou zmapovány i jednotlivé cíle. V této části práce jsou identifikovány

nástroje, které měly sloužit k naplnění cílů s následným krátkým vyhodnocením naplnění

strategických cílů i jejich specifických podcílů. V neposlední řadě je provedena i analýza

globálního cíle, který byl ve své podstatě naplněn.

Pro větší komplexnost práce navazuje analýza dokumentu ex-post evaluace, která byla

vytvořena po skončení strategie na MV ČR. V analýze jsou také popsány limity, se kterými se

evaluační tým musel vypořádat.

V empirické části práce jsou uvedené informace získané prostřednictvím provedených

expertních rozhovorů s respondenty. Poslední část diplomové práce představila vyvození

závěrů a zároveň uvedla doporučení implementace vládních strategií ve veřejné správě.

Co se týče cílů diplomové práce, tak byly zmapovány předpoklady a podmínky vzniku

strategie Smart Administration. Hlavní popud pocházel ze strany evropských orgánů, které

vyvíjely tlak na zvýšení efektivity veřejné správy v jednotlivých členských zemích.

Dle zjištěných dat efektivní a hospodárná veřejná správa vede ke zvýšení životní úrovně

obyvatel. Zároveň tehdejší političtí představitelé spatřovali modernizaci veřejné správy jako

prioritní oblast, což bylo ustanoveno i v tehdejším programovém prohlášení vlády. Nicméně

politická nestabilita se negativně vepsala do realizace strategie.

Taktéž byly prozkoumány hlavní teoretické zdroje, které ovlivnily vznik strategie Smart

Administration. Jedná se o koncepci dobrého vládnutí a další tři přístupy k vedení
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a organizaci veřejné správy. Jmenovitě lze uvést New Public Management, New Public

Service a New Public Governance.

Na základě provedeného výzkumu byla zjištěna míra implementace strategie Smart

Administration. Názory jednotlivých expertů na danou oblast se vzájemně liší, nicméně shoda

nastala v tvrzení, že implementační proces nebyl dokonale nastaven. Implementaci se věnuje

i dokument ex-post evaluace, který pragmaticky hodnotí naplnění jednotlivých cílů do praxe.

Byly identifikovány přínosy i nedostatky, na které poukázali jak respondenti, tak i hodnotící

dokumenty.

Jak vyplývá z výzkumu, nestabilní politická podpora a delegace se negativně vepsaly do

realizace strategie Smart Administration. Jednotná linka byla zničena výměnou lídrů, kteří

nastolili jiné priority vlády. Respondenti uvedli, že na běžného úředníka nemá výměna

ministra v čele resortu významný vliv, pokud daná agenda není zcela zrušena. Oproti tomu,

zbylí respondenti popsali rozdíl mezi pravicovými a levicovými politiky z pohledu

implementace strategií.

Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že byly úspěšně realizovány zejména

tzv. tvrdé projekty týkající se oblasti elektronizace veřejné správy. Jedná se o zřízení

platformy datových schránek, zavedení kontaktní sítě CzechPOINT a spuštěním základních

registrů. Naopak tzv. měkké projekty byly upozaděny.

Dle mého názoru je významným zjištěním, že na strategii Smart Administration nebylo

v dalším programovém období navázáno. Nebylo proto možné ani v dalším období realizovat

neúspěšné projekty. Nicméně, strategie otevřela téma modernizace veřejné správy

a zvyšování její efektivnosti.

Na tuto diplomovou práci by bylo možné v budoucnu navázat dalším výzkumem z oblasti,

která nebyla v rámci strategie Smart Administration vůbec uskutečněna. Předmětem výzkumu

by mohlo být mapování elektronizace zdravotnictví, které by bylo doplněno explanací týkající

se selhání jakýchkoliv projektů v době realizace Smart Administration. Zároveň by bylo

zajímavé přiblížit současný stav a uvést stav, kterého by mělo být v budoucnu dosaženo.
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Summary
The diploma thesis entitled Implementation of the Strategy "Effective Public Administration

and Friendly Services (Smart Administration Strategy 2007-2015)" dealt with the creation,

implementation and evaluation of the Smart Administration strategy. It also mapped

problematic areas related to the implementation of this strategy.

In the first part of the thesis the goals of the work and the methodology used were set. The

following sections are devoted to the description of implementation theory, which is followed

by defining the concept of public administration and its modernization. Public administration

is set in the theoretical background, which helped to create a strategy Smart Administration.

Another space was devoted to the analysis of Smart Administration strategy. It is

a comprehensive ex-post analysis of a document that has been viewed through several

different perspectives. Smart Administration strategy as a concept of public administration

was examined from the legislative point of view, but also at the level of activities.

The Smart Administration document itself is an analysis of all parts of the document and also

individual goals are mapped. In this part of the thesis are identified tools that should serve to

fulfill the goals and follows a short evaluation of the fulfillment of strategic goals and their

specific objectives. Last but not least, the analysis of the global objective, which was

essentially fulfilled.

For greater complexity of the work follows the analysis of the document ex-post evaluation,

which was created after the strategy at the Ministry of the Interior. The limits described by the

evaluation team are described here.

Following is the empirical part of the work, where the information is obtained through

conducted expert interviews with respondents. The last part of the thesis presented

conclusions and also made recommendations.

Regarding the objectives of the thesis, the conditions for the creation of the Smart

Administration strategy were mapped. The main impetus came from the European

institutions, which put pressure on increasing the efficiency of public administration in

individual Member States. According to the data, efficient and economical public

administration leads to an increase in the standard of living of the population. At the same

time, political leaders had seen the modernization of public administration as a priority area,

which was also laid down in the government's policy statement. However, political instability

has had a negative impact on the implementation of the strategy.

The main theoretical sources that influenced the emergence of the Smart Administration

strategy were also examined. It is a concept of good governance and three other approaches to
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leadership and organization of public administration. Namely, New Public Management, New

Public Service and New Public Government may be mentioned.

Based on the research, the degree of implementation of the Smart Administration strategy was

ascertained. The opinions of individual experts in the field differ, but the consensus was that

the implementation process was not perfectly set up. The implementation is also dealt with in

an ex-post evaluation document, which pragmatically assesses the fulfillment of individual

goals in practice. The benefits and shortcomings identified by respondents and evaluation

documents were identified.

Research shows that unstable political support and delegations have negatively impacted the

implementation of the Smart Administration strategy. The unified line was destroyed by the

exchange of leaders who set other government priorities. Respondents stated that the change

of minister at the head of the department does not have a significant impact on the ordinary

official, unless the agenda is completely abolished. In contrast, the remaining respondents

described the difference between right-wing and left-wing politicians in terms of strategy

implementation.

On the basis of the research it was found out that the so-called hard projects concerning the

area of digitization of public administration were successfully implemented. These include the

establishment of a data mailbox platform, the introduction of the CzechPOINT contact

network and the launch of basic registers. On the contrary, the so-called soft projects were

delayed.

In my point of view, the important finding is that the Smart Administration strategy was not

followed up in the next programming period. It was therefore not possible to implement

unsuccessful projects in the following period. However, the strategy opened up the topic of

modernizing public administration and increasing its efficiency.

I think that it would be interesting to follow up this thesis with further research in the field,

which was not carried out within the framework of the Smart Administration strategy at all.

The subject of the research would be to map the electronization of healthcare, which would be

supplemented by an explanation regarding the failure of any projects at the time of Smart

Administration implementation. At the same time, it would be interesting to describe the

current situation and state the situation that should be achieved in the future.
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Zdroj: Distribuce prostřednictvím České pošty na kontaktním místě CzechPOINT


