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Úvod 

Veřejná sféra neboli neziskový sektor je ta část národního hospodářství, která je financována 

z veřejných financí, řízená a spravovaná veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou 

a podléhá veřejné kontrole. 

Existuje proto, aby eliminovala selhání trhu. 

Veřejný sektor můžeme vymezit dvěma způsoby a to podle způsobu financování nebo dle 

druhu vlastnictví. Z hlediska vlastnictví je veřejný sektor představován veřejným 

vlastnictvím. V tomto případě je financován buď státem tj. veřejnými financemi nebo           

ze soukromých zdrojů. 

Z hlediska financování můžeme veřejný sektor vymezit jako sektor financovaný z veřejných 

zdrojů (financí) a pak v něm rozlišujeme dvě formy vlastnictví: státní a soukromé.  

Obě vymezení mají své opodstatnění, ale zdá se lepší vymezit veřejný sektor z hlediska 

financování, protože forma vlastnictví u veřejného sektoru není podstatná (př. V případu 

soukromé školy dotované státem je soukromé vlastnictví součástí veřejného sektoru). 

Rozsah veřejného sektoru se určuje : dle podílu veřejných výdajů na HDP 

dle podílu veřejných příjmů na HDP 

dle počtu pracovníků ve veřejném sektoru. 

Veřejný sektor tvoří podstatnou část národního hospodářství a jeho vliv na národní 

hospodářství tudíž není zanedbatelný. Pokud se přidržíme vymezení veřejného sektoru 

z hlediska financování a  charakterizujeme ho jako sektor financovaný z veřejných financí, 

zdůrazníme fakt, že veřejný sektor hospodaří s „našimi“ prostředky tj. s prostředky daňových 

poplatníků. 

Jak už bylo řečeno výše, veřejný sektor je spravován veřejnou správou a právě na jejích 

rozhodnutích a fungování závisí efektivnost využití veřejných prostředků k naplňování funkcí 

veřejného sektoru. 



1 Současná situace 

V mnohých evropských zemích (i v České republice) se samospráva střetává s více problémy 

spojenými se zabezpečováním veřejných služeb než jsou jen nedostatek flexibility a neochota 

ke změnám v zabezpečování veřejných služeb, jde např. o nepřehlednost skutečných nákladů 

na poskytování služby, chybí orientace na občana jako zákazníka, nadbytek předpisů               

a zároveň nedostatek nástrojů řízení. 

Logicky tedy vznikají požadavky na změny ve fungování samosprávy v této oblasti a to 

jednak ze strany občanů pokud jde o jejich poplatkové a daňové zatížení, týkajícího se služeb, 

za které tímto způsobem platí, úroveň a kvalitu služeb, přístup o občanům a také ze strany 

subjektů zastoupených ve volených orgánech municipalit pokud jde o reformu veřejné správy, 

management, tlak na úspory, tlak na konkurenceschopnost municipality v porovnání s jinými 

poskytovateli služeb a komplexnost služeb. Na druhé straně požadavky vyvolávají potřebu 

změn v samotné samosprávě, především pokud se jedná o efektivitu, orientaci na výsledky, 

restrukturalizaci poskytovaných služeb, nové nástroje řízení. 

K uspokojení těchto požadavků je třeba si uvědomit, že obec je subjekt, který zabezpečuje 

poskytování veřejných služeb jako statků uspokojujících potřeby. To předpokládá vytvoření 

optimální struktury služeb odpovídajících struktuře potřeb daného území.1 

V České republice se v tomto směru zatím mnoho kroků nepodnikalo, ale přesto lze najít 

nejednu municipalitu, ve které se se změnami už začalo, např. podle průzkumu Beáty 

Meričkové už 21,73 % municipalit v České republice využívá k zabezpečení veřejných služeb 

soukromé organizace.2 Několik dalších příkladů změn veřejné správy v České republice je 

uvedeno i v kapitolách Praxe a Příklady spolupráce veřejné správy s občany v ČR. 

 

 

                                                 
1 Meričková, B. …… 
2 tamtéž 



2 Světové trendy 

Způsoby řízení ve veřejné správě se postupem času mění. V současné době se ve způsobu 

řízení veřejné správy objevují následující tendence: deregulace, decentralizace                        

a dekoncentrace, manažerská flexibilita a změna financování. 

 

2.1 Deregulace 
Deregulace znamená snahu o snížení počtu platných právních norem, které ovlivňují chování 

lidí v určitých situacích a oblastech. Zároveň s procesem snižování počtu právních norem by 

mělo probíhat i jejich propojování. 

V České republice je pojem „deregulace“ spojován především s uvolněním cen ať už nájmu, 

elektřiny atp. Ne, že by toto spojení nesouviselo s veřejným sektorem a veřejnou správou, 

právě naopak, ale nesouvisí přímo s oblastí způsobu řízení veřejné správy a proto se jím 

nebudeme dále zabývat. 

Cílem deregulace je menší množství propojených právních norem, které zabezpečují, že 

občané a především podnikatelé nevynakládají stále více prostředků (finančních i 

nefinančních – hlavně času) v souvislosti s plněním byrokratických předpisů v důsledku 

nekoordinovanosti aktivit veřejné správy. 

Všimněme si např. kolik prostředků musí lidé vynaložit jen na seznámení se s právními 

normami. Nejdříve si musí obstarat jejich znění (koupit nebo půjčit výtisk Sbírky zákonů 

nebo jednotlivých zákonů nebo jejich elektronickou podobu), pak obětovat spoustu svého 

času na seznámení se s nimi (vzhledem k nesnadno pochopitelným formulacím je občas pro 

porozumění smyslu zákona či jednotlivého paragrafu potřeba konzultace s odborníkem, která 

obvykle také není zadarmo) a nakonec splnit jimi stanovené požadavky (nezřídka se stane, že 

o jedné věci rozhoduje několik institucí a jejich požadavky nemusí být vždy totožné). 

Deregulace byla provedena při reformě na Novém Zélandu. Jako příklad uveďme reformu 

daňovou: 

Před reformou byl daňový systém na Novém Zélandu příliš složitý, netransparentní, 

poskytující velký prostor pro daňové úniky. V roce 1986 byly zrušeny veškeré daně z obratu a 

nahrazeny jednotnou 10%ní sazbou daně z přidané hodnoty na všechno zboží a služby, která 

byla v roce 1989 zvýšena na 12,5 %. Razantně byla snížena progresívnost daně z příjmu 

fyzických osob, která byly stanovena pouze pro dvě příjmové skupiny se sazbami 24 % a 33 



%. Sazba daně z příjmu právnických osob klesla z 48 % na 33 %, tedy na stejnou úroveň jako 

vyšší sazba pro fyzické osoby, aby byl zúžen prostor pro daňové úniky. V roce 1992 byly 

zrušeny daně z majetku. Po těchto opatřeních je novozélandský daňový systém považován za 

nejvíce tržně konformní ze všech současných daňových systémů, čili má z nich nejmenší 

deformující účinky na cenovou tvorbu. Reformovaný daňový systém působil pobídkově jako 

motivace ekonomických subjektů pro dosažení maximálních výkonů. 

 

2.2 Decentralizace 
Decentralizace znamená delegování pravomocí a odpovědnosti nižším stupňům řízení. To 

znamená, že v celé organizaci nerozhoduje pouze jedna osoba či skupina osob tj. osob 

postavených na vrcholu hierarchie funkcí v organizaci, jak by tomu bylo u centrálně řízeného 

systému, který známe hlavně z dob socialismu, ale rozhodují osoby na různých úrovních 

hierarchie. Tyto osoby rozhodují v rámci své pravomoci v oblasti (úseku, oddělení…),                  

ve kterém působí a za svá rozhodnutí nesou plnou odpovědnost. 

V oblasti veřejné správy znamená decentralizace např. to, že o využití finančních prostředků 

přidělených základní škole v Příměticích rozhoduje ředitel této školy a ne úředník na úrovni 

kraje nebo dokonce ministerstva školství. 

Cílem decentralizace je odstranění přetíženosti vyšších stupňů řízení a vznik organizace, která 

může rychle reagovat na nastalou situaci a její změny. 

Při decentralizaci by měl být uplatněn princip subsidiarity, který zabezpečuje, že                        

o problémech se rozhoduje v místě (úrovni) jejich vzniku a pokud na něj daná úroveň nestačí, 

vloží se do řešení úroveň vyšší. 

Výhodou pak je, že ten, kdo rozhoduje, vidí do problému (zná okolnosti vzniku problému, 

stávající podmínky popř. osoby, kterých se problém týká atd.) a tudíž může snáze a lépe 

vyhodnotit vzniklou situaci a nalézt optimální řešení. 

Dánsko také pocítilo potřebu změny ve veřejné správě. Chtěli provést decentralizaci tj. 

delegovat pravomoci a odpovědnost na municipální úroveň (financování z místních daní). 

Rozhodli se však nejdřív provést referendum dle debaty o veřejné správě, která měla probíhat 

na internetu. Toto řešení předpokládalo vytvoření internetové sítě, na které by mohla debata 

probíhat a to tak, aby se jí mohl účastnit opravdu každý (veřejné terminály pro ty, kdo neměli 

vlastní přístup k internetu, pomoc a poradenství tem, kteří neuměli s počítačem zacházet)              

a také rámec reformy. 



Jednalo se tedy o projekt spolupráce vlády a municipální úrovně založený na veřejné debatě 

obyvatel vedené pomocí webu. Cílem byl experiment sdílení znalostí o managementu 

organizace a vztahů obyvatel uvnitř veřejného sektoru. Projekt měl, jak už bylo řečeno, tři 

základní kroky: 

1. vytvoření sítě pro komunikaci 

2. vytvoření rámce pro reformu 

3. samotná debata o budoucnosti veřejného managementu. 

 

2.3 Manažerská flexibilita 
Manažerská flexibilita představuje zavádění pravidel trhu i do veřejného sektoru. Trh se řídí, 

mimo jiné, pravidlem: „náš zákazník, náš pán“. Zákazníkem je ten, kdo platí. Veřejná správa 

je placena z daní tj. z peněz daňových poplatníků. Daňoví poplatníci = občané jsou tedy 

zákazníky veřejné správy. Veřejná správa jim má poskytovat služby, protože jsou to její 

zákazníci a ona je závislá na jejich penězích. Veřejná správa tu má být pro občany, má jim 

vycházet vstříc, chovat se k nim s patřičnou úctou atd., tzn. Má být orientována na zákazníka. 

Zmíněné pravidlo patří do oblasti marketingu. Principy trhu, které by měly být zavedeny do 

veřejného sektoru se však dotýkají i dalších oblastí např. financování, personálního 

managementu a kontroly. 

V oblasti financování veřejné správy se jedná o decentralizaci přidělování financí, 

financování dle výkonů, používání informačních manažerských systémů kvůli propojení 

všech oborů veřejného sektoru a možnosti porovnání jejich efektivnosti hospodaření, 

používání střednědobého a dlouhodobého finančního plánování a zavedení podnikatelského 

účetnictví. 

V oblasti personálního managementu se jedná o decentralizaci personálního managementu, 

rostoucí důraz na rovnoprávnost podle pohlaví, rasy, víry atd., pravidelné hodnocení 

výkonnosti pracovníků a s tím související odměňování na základě výkonnosti, 

profesionalizace a nezávislost a soustavné vzdělávání pracovníků veřejné správy. 

V oblasti kontroly se jedná o zajištění veřejné kontroly a přístupu k informacím a uplatnění 

nových přístupů ke kontrole. Jde především o kontrolu ex-ante místo kontroly ex-post. 

Cílem zavedení principu manažerské flexibility je organizace, která se chová jako soukromá, 

přestože je státní. To znamená, že hospodaří efektivně, plní stanovené úkoly, reaguje na 



změnu situace a potřeby zákazníků, je konkurenceschopná firmám, které by mohly vstoupit 

do oblasti její činnosti a poskytovat stejné nebo podobné služby (např. v oblasti školství – 

soukromé školy, v oblasti zdravotnictví – soukromé kliniky, v oblasti sociální péče – 

soukromé penziony pro důchodce, pečovatelské služby atp.). 

Na Novém Zélandu např. „ministr uzavírá s každým z ředitelů odborů pětiletý kontrakt. 

Každému řediteli je stanoven rozpočet jeho úřadu na jeden rok a cíle, které musí naplnit. Tyto 

cíle jsou veřejné a jsou schvalovány parlamentem. Je zcela v jeho kompetenci, jakým 

způsobem přidělené finanční prostředky použije. V případě, že cíle nesplní, je nejen odvolán, 

ale i významně finančně postižen.“ Žádný úředník už není doživotní, ale všichni mají 

smlouvy na dobu určitou. Jsou odměňováni dle svých výkonů a dle splnění závazků,             

ke kterým se ve smlouvách zavázali. 

 



3 Poskytování veřejných služeb 

Stát má poskytovat nebo lépe řečeno zabezpečit poskytování veřejných služeb. Poskytování 

veřejných služeb už není jen věcí veřejného sektoru, ale stále víc se ho účastní i privátní sféra. 

Při zabývání se oblastí poskytování veřejných služeb se nabízejí dvě otázky: 

Kdo má veřejné služby produkovat? 

Kdo má veřejné služby financovat? 

 

3.1 Financování 

Veřejné služby financuje buď stát (socialismus, keynesiánci, stát blahobytu) nebo občan 

(kapitalismus, liberálové, klasici) nebo se na financování podílí oba = public/private mix.      

Při smíšeném financování se nejčastěji používá forma poukázek nebo spoluúčasti (co-

payment). 

 

3.1.1 Poukázky 
Poukázky se používají zejména v oblasti sociálních služeb jako je vzdělávání a bydlení. Např. 

dítě je pro rodiče poukázkou na průměrnou úroveň vzdělání tj. stát se zavazuje uhradit 

náklady na průměrné vzdělání a záleží na rodičích, jakou školu pro své dítě vyberou. Pokud 

zvolí školu s vyšší úrovní vzdělání tj. s vyššími náklady, doplatí rodiče rozdíl mezi 

průměrnými a skutečnými náklady ze své kapsy, pokud zvolí školu horší úrovně, okrádají 

dítě. 

Podobně to funguje u bydlení, kdy má občan nárok na určitý standard (jehož náklady hradí 

stát) a záleží na něm, kam se nastěhuje – případný rozdíl doplácí ze svého. 

Nutnou podmínkou pro fungování systému poukázek je konkurenční nabídka pro příslušnou 

službu, schopnost testovat sociální situaci adresáta, schopnost limitovat rozsah takto 

vydávaných prostředků. 

Tento systém má mnohé přednosti, v praxi se však objevily i případy jeho selhání např. 

domovy důchodců ve Velké Británii. 

 



3.1.2 Co-payment 
Co-payment je všem znám ze zdravotnictví, kde je velice hojně využíván. Základním 

předpokladem pro úspěšné fungování systému spoluúčasti je vylučitelnost ze spotřeby            

a hlavně možnost měření individuální spotřeby. 

Nepopiratelnou výhodou spoluúčasti je vyšší zainteresovanost spotřebitele a dále i odlehčení 

veřejným financím a možnost motivovat producenta. 

Co-payment je založen na tom ,že se obě strany tj. občan a sát o zaplacení určité veřejné 

služby podělí. 

Nejznámějším příkladem je doplácení léků, kdy je přesně stanoveno, na které léky si musí 

občan doplatit a kolik. Při doplácení léků jsou splněny obě podmínky fungování systému: 

lékař rozhoduje o tom, komu lék předepíše a kdo ho nepotřebuje a přitom kontroluje spotřebu 

pacienta tím, že mu předepíše jen určité množství. 

Podobně funguje nebo by mělo fungovat sociální bydlení, kdy část nákladů hradí stát a část 

doplácí ubytovaný. Dalším příkladem spoluúčasti může být ubytování studentů                     

na internátech, stravování ve školních jídelnách, v případě armády ve vojenské závodní 

kuchyni atd. 

 

3.2 Produkce 

Otázka produkce může být vyřešena také několika způsoby. Jsou to: 

• contracting-out 

• koncese 

• agentury 

• CCT 

 

3.2.1 Contracting-out 
Contracting-out představuje smluvní zabezpečení služby jako celku nebo jen částečně. Stát si 

na zabezpečení služby najme na základě smlouvy soukromou firmu. Např. když výuku           

na soukromé škole platí stát, ostrahu objektů AČR provádí soukromá bezpečnostní služba,   

na svoz tuhého domácího odpadu si město najme soukromou firmu, nemocnice nemá svou 

prádelnu, ale využívá služeb prádelny soukromé stejně jako VVŠ PV ve Vyškově atd. 



3.2.2 Koncese 
Koncesní obstarávání představuje využití soukromé produkce spolu se soukromým 

financováním, kdy se stát nepodílí ani na produkci ani na financování a vystupuje pouze v roli 

garanta. Stát vybere firmu, které udělí licenci a tím jeho zásluhy končí, o splnění úkolu a jeho 

profinancování se postará firma. Státu neplynou sice do rozpočtu žádné prostředky, ale také 

nemá s poskytováním služby žádné výdaje ani starosti. 

Tímto způsobem jsou stavěny dálnice ve Velké Británii. Stát vybere stavební firmu, které 

udělí licenci na stavbu. Koncesní smlouva se uzavírá na 20 – 30 let. Soukromý kapitál, který 

firma vložila do stavby dálnice, se jí vrátí formou poplatků, které po dobu platnosti koncesní 

smlouvy vybírá za používání dálnice. 

 

3.2.3 Agentury 
Agentury představují jakési soukromé firmy v systému veřejné správy. Nejsou to úřady,       

ale relativně samostatně fungující jednotky. Celý systém funguje tak, že stát stanoví agentuře 

její úkoly a poskytne finance a agentura si sama sestaví rozpočet, najme lidi atd. Pokud plní 

své úkoly tak, jak se zavázala, je vše v pořádku a o způsob plnění se nikdo nezajímá. 

Tento způsob zajištění poskytování veřejných služeb je používán např. v Austrálii, Velké 

Británii a Dánsku, kde stát uzavírá roční nebo dlouhodobé smlouvy o výkonu svěřených 

funkcí veřejné správy s „polosoukromými firmami“. 

Např. stát uzavře s agenturou smlouvu na údržbu dálnice. Ve smlouvě stanoví, v jaké kvalitě 

má agentura dálnici udržet a dá jí k dispozici určitý obnos finančních prostředků. Agentura se 

musí snažit, aby hospodařila efektivně a pokud se jí podaří udržet dálnici v předepsaném 

stavu s menšími finančními náklady, je zisk její, pokud neplní své úkoly, je vedení agentury 

odvoláno a potrestáno finančními pokutami. 

 

3.2.4 CCT 

Veřejné služby mohou být poskytovány i produkcí vlastními kapacitami veřejného sektoru      

a to tehdy, pokud je jejich poskytování tímto způsobem efektivnější než při využití některého 

z výše zmíněných způsobů. Při rozhodování o tom, zda využít nebo nevyužít vlastní kapacity, 

by měl být používán CCT (Competitive compulsory tendering) tj. povinné porovnávání 

nákladů a přínosů zabezpečení veřejných služeb vlastními kapacitami a dodavatelským 

způsobem. 



Mnohé organizace veřejného sektoru si myslí, že produkce vlastními kapacitami je 

automaticky nejefektivnější  CCT vůbec neprovádí. Tento omyl pak stojí daňové poplatníky 

spoustu finančních prostředků, které by mohly být využity lépe. 

V praxi by to mělo vypadat následovně: veřejná správa provede kalkulaci svých nákladů        

a výnosů při poskytování veřejných služeb (může použít skutečné náklady a výnosy pokud 

veřejné služby momentálně sama poskytuje) a porovná je s nabídkami soukromých firem. 

Podle výsledku rozhodne, kterou variantu využije. 

Např. je velká pravděpodobnost, že úklid kanceláří obecního úřadu bude vyžadovat vyšší 

náklady, když si obecní úřad najme vlastní úklízečku a sám obstará čistící prostředky atd., než 

v případě, kdy si najme firmu, která se úklidem zabývá. Obecní úřad platí celou pracovní sílu 

a nakupuje čistící prostředky v malém množství, kdežto firma realizuje úspory z rozsahu a tak 

se v její kalkulaci objeví jen část pracovní síly (předpokládáme, že firma uklízí více objektů), 

firma nakupuje čistící prostředky ve větším množství, tudíž může vyžadovat slevy, navíc 

firmě se vyplatí využít techniku, která čistí kvalitněji a rychleji atd. 

 



4 Praxe 

4.1 Komunikace a spolupráce s občany 

Veřejná správa je tu pro lidi a proto má být, jak už bylo řečeno, orientovaná na zákazníka. 

Základním předpokladem plnění tohoto principu je dobře fungující komunikace. 

V praxi už se objevuje snaha zlepšit komunikaci mezi úřady a občany. V některých městech 

se objevily letáky se stručnými popisy jednotlivých typů komunikace jako je např. 

telefonování, osobní jednání, písemný styk, vyřizování stížností… 

Třeba v letáku týkajícím se telefonování se píše, co přesně má a nemá úředník dělat, pokud 

mu zazvoní telefon. Že ho má zvednout do 20 vteřin, že při rozhovoru nemá jíst, že se má i do 

telefonu usmívat atd. V letáku o osobním jednání se zas píše, že úředník se má občanovi 

věnovat do 10 minut a co dělat, pokud se mu do 10 minut věnovat nemůže, že má pozdravit, 

že má mít vždy visačku se jménem, být přátelský, poskytovat maximum informací atd. 

Pravidla písemného styku zase říkají, že na všechny písemné žádosti se odpovídá maximálně 

do 10 dnů, že se mají používat krátká slova a krátké věty, že se nemá používat malý font, jak 

se má občan oslovit atp. 

Důraz je kladen i na vyřizování stížností. Stížnosti se mají vyřizovat také do 10 dnů nebo se 

do té doby musí dát občanovi vědět, jak to s řešením jeho stížnosti vypadá, že je potřeba 

zajímat se o problém, vycházet vstříc… prostě dělat vše, aby se z nespokojeného občana stal 

občan spokojený. Podrobný leták s návodem jak na to vydala např. radnice v Yorku a radnice 

v Ipswichi jich vydala celou sérii. Ale ani česká města nezůstávají pozadu a důkazem tohoto 

trendu je i fakt, že podobný leták lze najít i v recepci Městského úřadu ve Frenštátě pod 

Radoštěm. 

Magistrát města Vídně přistoupil k testování zajímavého projektu, týkajícího se vyřizování 

stížností občanů. Plánuje se spuštění centrálního elektronického systému, který propojí celý 

magistrát. Stížnost bude moci být podána z kteréhokoli vstupního místa (na kteroukoli 

adresu). Systém umožní zjistit stav vyřizování stížnosti v kteroukoli chvíli, zajistí, že se 

nestane, že by občan obdržel hned tři odporující si vyjádření, odpovědi  na jednu stížnost (což 

se v praxi u nás stát může). Bude také zmapováno, zda si konkrétní občan stěžuje poprvé, jak 

byla jeho případná stížnost vyřízena v minulosti, zda se již někdy vyskytla obdobná stížnost    

a jak na ni magistrát reagoval apod. 



Oddělení marketingu a komunikace radnice v Yorku vydalo příručku o „jednoduchém 

jazyku“, který by měli její zaměstnanci užívat v písemném styku s veřejností. Příručka se dělí 

do kapitol: úvod, než začnete, struktura, styl, kontrola, vzhled. Úvod obsahuje špatné příklady 

složitých formulací a dlouhých souvětí, informuje o přednostech používání prostého jazyka, 

které šetří čas a peníze, předchází nedorozuměním, omylům a stížnostem. Psané texty mají 

být jasné a jednoduché, s jasnou strukturou a bez úřednického žargonu. Jednoduchý jazyk ale 

neznamená, že by všechny dokumenty měly být psány ve dvojslabičných slovech. Na radnici 

existuje i jakýsi servis jednoduchého jazyka, takže můžete před odesláním či vydáním svůj 

dokument nechat prověřit touto službou, zda je v pořádku. Odesílané dokumenty mohou být 

také opatřeny razítkem naznačujícím, že vyhovují požadavkům na jednoduchý jazyk yorské 

radnice Checked for Plain Language.  

Nezanedbatelnou součástí je i vnitřní kultura úřadu. Na počátku roku 1999 provedl 

Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání dotazníkové šetření mezi 

zaměstnanci Městského úřadu v Klatovech, týkající se vnitřní kultury instituce. Z šetření 

vyplynulo, že zaměstnanci uznávají autoritu svých vedoucích, ale téměř polovina z nich se cítí 

být nedostatečně ohodnocena. Z toho vyplývá, že hodnocení a motivaci zaměstnanců by měla 

být do budoucna věnována větší pozornost. Nemusí jít ani o finanční ohodnocení, spíše je 

nutné se zaměřit na morální ohodnocení a pěstování atmosféry spolupráce a zodpovědnosti.    

I úředníci potřebují být občas pochváleni.  

Z praxe je známo, že se někdy objevují pochybnosti o pracovní vytíženosti některých 

zaměstnanců úřadu. Do značné míry to souvisí s nedostatečnou informovaností o pracovních 

aktivitách. Zvýšení informovanosti uvnitř úřadu může přispět k odstranění vzniku vzájemné 

nedůvěry a podpořit tvořivou pracovní atmosféru. Vzájemné předávání informací 

bezprostředně se týkajících práce zaměstnanců úřadu by se mělo stát jedním z prvořadých cílů 

Městského úřadu. Je nutné hledat optimální způsoby předávání informací i ověřování, zda 

byly pochopeny.  

Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že do budoucna bude nutné jasně pojmenovat, v čem 

spočívá "vstřícnost vůči občanům", a postupně odhalovat překážky, na které občané při styku 

s úřadem narážejí.  

Zaměstnanci Městského úřadu v Klatovech posuzují zastupitele nepřesně. Značnou váhu 

jejich autority připisují jejich odbornosti a kvalifikovanosti. Zastupitelé jsou u nás zatím spíše 

voleni jako známé a vážené osobnosti, nikoli jako osobnosti, které dokázaly své spoluobčany 

přesvědčit, že jejich volební program přinese městu a jeho obyvatelům nejvíce užitku, že to  s 



městem a lidmi, kteří zde žijí, myslí nejlépe. Proto také téměř polovina dotázaných 

nepovažuje za součást své pracovní náplně nutnost upozorňovat zastupitele na nové 

legislativní úpravy a jejich konkrétní důsledky. Další více než třetina zastupitele sice 

upozorňuje, ale pouze tehdy, když je k tomu vyzvána. Automaticky tyto informace poskytuje 

zastupitelům necelá čtvrtina zaměstnanců. Zaměstnanci Městského úřadu by si měli více 

uvědomovat, že právě oni jsou skutečnými odborníky v dané oblasti a problematice. Proto by 

měli lépe spolupracovat a pomáhat zastupitelům jakožto představitelům občanů.  

Výsledkem výzkumu bylo i zjištění, že práce na Městském úřadě v Klatovech je pro 

zaměstnance přitažlivá a zajímavá, chodí sem rádi a jsou zde spokojeni. 

Ve světě se nezapomíná ani na informovanost úředníků o nových vyhláškách. Informování 

úředníků považují za důležité i v Haagu. Ke každé nové vyhlášce, ke každé změně, kterou 

přijme místní zastupitelstvo či o které se na radnici rozhodne, probíhá nejdříve informační 

kampaň zaměřená na úředníky a zastupitele. Následuje průzkum, jehož cílem je ověřit, zda 

jsou všichni o této novince dostatečně informováni. Teprve když průzkum ukáže, že               

s novinkou se seznámily minimálně tři čtvrtiny úředníků, je možné tuto změnu dát ve známost 

občanům. 

Pokud přijde občan do styku s úředníky některého úřadu, měl by vědět, s kým má tu čest. 

Základem jsou jistě visačky se jmény, které by měli mít všichni úředníci, ale pro celkový 

přehled je potřeba něco víc. Například vedení birminghamské radnice zareagovalo na její 

nové organizační uspořádání vydáním přehledného letáku pro vlastní zaměstnance, aby se již 

od počátku v nové struktuře orientovali co nejlépe. Leták má podtitul Změna k lepšímu. Nová 

organizační struktura je v letáku přehledně graficky znázorněna a je zde přehled jednotlivých 

komisí a týmů s jejich členy a fotografiemi předsedů jednotlivých skupin, členů kabinetu        

i výkonného výboru. Také v Ipswichi vydali 25 letáků, které vysvětlují základní fakta týkající 

se jednotlivých oddělení, která v rámci Městského úřadu pracují. Město Vídeň vydalo 

brožurku s názvem Organizace vídeňské městské správy dokonce v jedenácti jazycích 

kandidátských zemí EU. 

Úřady mohou chtít vycházet občanům vstříc a mohou jim nabízet spoustu zajímavých             

a potřebných služeb, avšak všechna tato snaha by byla k ničemu, kdyby se občan o službách 

nedozvěděl nebo kdyby se nevyznal v jejich nabídce. Proto například Yorská radnice vydala 

průvodce svými službami (jde již o druhé vydání). Obsahuje mimo jiné mapku města              

s umístěním budov radnice a popisem, kde najdete to které oddělení, úřední hodiny, telefonní 

čísla na všechna oddělení, informace o pohotovosti mimo úřední hodiny a rozsáhlý popis 



jednotlivých oddělení s fotografií vedoucího a dalšími informacemi. Následuje velmi 

podrobný abecední seznam informací, vyjmenování oblastí kontraktů, kontaktní osoby a místa 

a další podrobnosti, popisuje proces stížnosti, tedy co se se stížností děje, když ji občan podá, 

jaké jsou opravné prostředky a další možnosti. Poslední částí je abecední seznam telefonních 

čísel (zpravidla zelených linek) ostatních organizací působících ve městě (např. soudy, muzea, 

občanská sdružení, nadace, státní a městské organizace, profesní sdružení atd.). Na zadní 

straně asi osmdesátistránkového materiálu je reklama místních podnikatelů, v tiráži je 

zmíněno, že pokryla část nákladů na tisk a distribuci tohoto informačního materiálu, který je 

celkově vyčíslen na 24 pencí na jednoho obyvatele města.  

Pro Městské úřady a dosažení cílů, které si předsevzali splnit je důležité říci nejen to, co 

občanům nabízí, ale také to, co od nich při realizaci přijatých záměrů očekávají. Měli by umět 

sdělit, čeho chtějí dosáhnout a jaký to bude mít dopad na konkrétní skupiny obyvatel. Veškerá 

sdělení se musí opírat o racionální argumenty. Plány, do kterých se občané nezapojí, zůstávají 

jenom na papíře. Proto je třeba vytvářet příležitosti k tomu, aby se občané mohli podílet na 

společných projektech. Zapojení občanů do projednávání rozvojových aktivit je velmi 

důležité. Občané musí znát plány a záměry veřejné správy, aby se mohli do těchto plánů 

zapojit a přispět svými názory i aktivitami. Zapojování občanů nemůže být jednorázovou 

akcí. Musí jít o celou škálu způsobů, jakými radnice v průběhu roku iniciuje zapojování 

občanů do rozhodování o budoucnosti jejich města, o jeho vzhledu, pohostinnosti, pestrosti 

nabídky služeb. 

Zapojení občanů předpokládá  

• průběžný monitoring názorů,  

• jasné definování cílů a očekávání vzhledem k realizovaným aktivitám,  

• systematické vytváření příležitostí pro zapojování občanů.  

Občané vnímají, zda se na ně radnice obrací v momentě, kdy musí, protože jí to nařizuje 

zákon (například při veřejném projednávání územního plánu), a rozpoznají také, když jde        

o pouhé zviditelňování určité zájmové skupiny. Práce s veřejností by naopak měla být 

dlouhodobou záležitostí, neboť partnerství nevznikne ze dne na den. 

“U nás jsou podobné ojedinělé aktivity zatím pouhým jednorázovým pokusem. Například       

i v Brně se na přelomu roku 1999/2000 objevily letáky s výzvou Myšlenka pro Brno. 

Výsledky této akce nám nejsou známy. V jednom menším městě jsme se dozvěděli, že 

výsledkem podobné akce u nich byly slupky od banánů naházené do schránek připravených 



pro nápady a sdělení radnici. Kultivace občanského chování je záležitostí dlouhodobou, není 

to věc jednoduchého a efektního nápadu. Jde o dlouhodobé posilování vzájemných vztahů.“3  

 

4.2 Monitoring a efektivita 

Je důležité dokázat si ověřovat výsledky práce veřejné správy. S tím souvisí i požadavky na 

komunikační strategii. Její kontrola a vylepšování není možné bez stanovení kriterií kvality     

a pravidelně prováděného komunikačního auditu. Právě stanovení kriterií kvality je                

u veřejného sektoru velice obtížné, protože veřejný sektor provádí činnosti, které nelze 

objektivně změřit. Příkladem může být, když si veřejná správa stanoví za cíl větší spokojenost 

občanů s její prací a přístupem, jak v tomto případě změřit onu spokojenost občanů a její růst? 

Pomocí dotazníkových šetření? Podle sníženého počtu stížností? Namátkovým dotazováním 

se občanů odcházejících z jednání na úřadě? 

Přesto se o stanovení těchto kritérií pokouší stále více organizací veřejné správy, protože 

uznávají, že bez nich cesta ke zlepšení fungování veřejné správy nevede. 

Před dvěma lety vypracoval kanadský Institut kvality "Kriteria kvality pro veřejnou správu"    

a publikoval je pod názvem Canadian Quality Criteria for the Public Sector. Tato kriteria 

opakovaně zdůrazňují nutnost kontroly procesů probíhajících ve veřejné správě, 

prostřednictvím konkrétních měřitelných ukazatelů, které jsou pravidelně vyhodnocovány. 

Smyslem kontroly, není šikanování úředníků, jde o vytváření prostoru pro společné                

a co nejobjektivnější úvahy o dalších možnostech zlepšování práce veřejné správy, založené 

na partnerských vztazích uvnitř radnice i navenek.  

Kriteria rozlišují sedm následujících okruhů:  

1. Řídící schopnosti. K řídícím schopnostem patří jasné vymezení odpovědnosti      

a kompetencí, stejně jako strategické uvažování a plánování. Kriteria 

předpokládají průběžné měření efektivity řídících aktivit a pravidelné sledování 

toho, do jaké míry zaměstnanci na všech úrovních instituce chápou její poslání       

a důležitá nařízení. Jedná se o jasné vymezení pracovních náplní, ve kterých musí 

být zakotvena i zpětná vazba.  

2. Plánování, o kterém Kriteria uvažují v těsné souvislosti s hospodařením           

s obecním majetkem. Plán v tomto smyslu není dogma, kterému je třeba vše 

                                                 
3 www.komunikujicimesto.cz 



přizpůsobit. Jedná se o proces, který citlivě reaguje na vnější změny a vnitřní 

problémy a je průběžně vyhodnocován a aktualizován. Plán se mění v závislosti na 

změně reálné situace, ve které se vyskytne organizace či celá společnost. 

3. Zaměření na občana/klienta, což neznamená jen sledování názorů klíčových 

cílových skupin, budování dobrých vztahů s nimi, měření jejich spokojenosti,      

ale i schopnost reagovat na potřeby klientů novým produktem, změnou nabídky, 

opravou chybného článku procesu. Orientace na občana znamená uznání platnosti 

principu: „Náš zákazník, náš pán“ a řízení se jím. 

4. Zaměření na lidi (lidské zdroje), v této části se objevuje pojem „participační 

prostředí“. Plánování lidských zdrojů má podporovat a urychlovat zavádění 

nových myšlenek do praxe, pomáhat zaměstnancům identifikovat se s institucí 

veřejné správy, ve které pracují. To se neobejde bez soustavného vzdělávání. 

Součástí Kriterií kvality pro veřejnou správu je také dotazník pro zaměstnance       

k vyhodnocení jejich schopnosti spolupráce a identifikace s institucí.  

5. Řízení procesů, znamená neustálé vylepšování způsobů, jakými je 

uskutečňováno uspokojování potřeb občanů/zákazníků. Procesy jsou popsány        

a dokumentovány tak, aby případné problémy mohly být identifikovány                 

a preventivně vyloučeny. Hovoří se o dvou typech procesů jejichž cílem je 

poskytování služeb (jsou to vlastně data a informace transformované do kompletní, 

ucelené podoby, která je pro klienta přínosem) či tvorba integrovaných produktů 

(produkty jsou zhodnocením určitého konkrétního materiálního vybavení              

či expertíz do podoby, která je občanům/klientům užitečná).  

6. Zaměření na dodavatele a partnery znamená organizaci vztahů s externími 

dodavateli (právnickými i fyzickými osobami). Smyslem budování partnerských 

vztahů s dodavateli je zvyšování úrovně služeb a integrovaných produktů a jejich 

soustavná modernizace s ohledem na současné podmínky a budoucí trendy.  

7. Činnost organizace, výsledky institucí veřejné správy jsou měřeny 

spokojeností občanů. Přiměřená cena služeb a produktů, jejich dostupnost              

a funkčnost, informovanost o nových trendech a možnostech i ochota je aplikovat, 

zájem o názory a potřeby klientů a klíčových cílových skupin, to všechno je 

důkazem dobré práce veřejné správy.4 

                                                 
4 www.komunikujicimesto.cz 



 

Komunikační audit 

Pro odhalení slabých míst komunikace je třeba nejprve analyzovat a popsat současný stav. 

Komunikační audit, který pravidelně provádí radnice v Edinburghu, se zaměřuje na sledování 

následujících oblastí:  

• Nákladovost, kolik peněz komunikace stojí, jsou náklady na komunikaci sledovatelné?  

• Klíčové cílové skupiny a personální zajištění, kdo se komunikaci v rámci úřadu 

věnuje, jsou k tomu vyčleněny osoby, jak se propojují v rámci úřadu, jaké je vertikální 

propojení?  

• Organizační zajištění  

• Technické zajištění  

• Používané komunikační nástroje, kromě běžných nástrojů sem zahraniční studie 

zahrnují i „konzultace“, jde o expertízy, které si radnice nechá zpracovávat                

od externistů.  

• Vztahy s médii  

• Plánování, existuje program a harmonogram na delší období, plánuje se komunikace 

uvnitř a navenek, uvažuje se o procesním řízení, které umožní prevenci problémů? 

Úřady jsou většinou schopny komunikovat pouze o jedné věci, jedné události, nejsou 

schopny komunikovat o celkovém směru.  

• Efektivita a zpětná vazba, zahraniční materiály doporučují 10 % rozpočtu                   

na komunikaci dávat na vyhodnocování.  

Výsledkem komunikačního auditu by mělo být zhodnocení současného stavu komunikace 

organizace veřejné správy s občany a návrh opatření ke zlepšení současného stavu. Návrh by 

měl respektovat dvě roviny procesu. Jednak vnitřní komunikaci uvnitř organizace veřejné 

správy, zejména pokud jde o sjednocení komunikačních aktivit a dosažení vzájemné 

akceptovatelnosti mezi samosprávou a státní správou i mezi jednotlivými resorty. Dále také 

komunikaci směrem k veřejnosti.  

Včasné informace mají vliv na spokojenost občanů i na kvalitu správních služeb, které 

veřejná správa zajišťuje. Mají také vliv na prevenci případných problémů. Smyslem 

komunikace není komunikace o procesech vedoucích k zajištění služeb občanům, ale 



komunikace o potřebách (orientace, partnerství a správní služby) a informacích vedoucích     

k uspokojení těchto potřeb.  

 

Mělo by jít o preventivní odstraňování problémů, ke kterým dochází při řešení nejrůznějších 

životních situací.5  

                                                 
5 tamtéž 



5 Příklady spolupráce veřejné správy s občany v České republice 

Frenštát pod Radhoštěm  

Se zajímavým námětem jsme se setkali ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tajemník Městského 

úřadu přemýšlel o tom, jak usnadnit zastupitelům rozhodování i v oblastech, kterým zrovna 

nemusí rozumět. Proto například při rozhodování, kolik finančních prostředků vynaloží do 

výstavby městského koupaliště, zorganizoval pro zastupitele několik exkurzí do měst, která 

mají zkušenosti s využitím různých technologií při výstavbě bazénu a měla již čas získat          

i zkušenosti s jejich údržbou. Těchto výjezdů se vždy účastnilo pět až šest zastupitelů, které 

problém zajímal s ohledem na jejich profesi. To však stačilo, protože tato skupinka byla 

schopna ostatním vysvětlit výhody jednotlivých technologií a podala jim pádné a racionální 

argumenty pro rozhodování.  

Břeclav  

Podobná situace vznikla v Břeclavi ve chvíli, kdy zastupitelstvo rozhodovalo o zrušení 

mateřské školky, ale bylo osloveno občany, kteří s rozhodnutím nesouhlasili. Z iniciativy 

občanů byla realizována anketa (na jejíž uskutečnění Městský úřad finančně přispěl), byly 

konzultovány otázky demografického vývoje města a proveden ekonomický rozbor 

navrhovaného opatření. Zastupitelstvo tak získalo jasné informace o názorech občanů,            

o předpokládaném demografickém vývoji a z něho vyplývajících požadavcích na kapacitu 

mateřských škol i o ekonomických efektech předpokládaných řešení. Výsledkem bylo zrušení 

unáhleného rozhodnutí a vytvoření pravidel pro situace, kdy bude nutno školku rušit. Tato 

pravidla stanovila všemi přijatelné podmínky pro rušení mateřských škol a stanovila i dvě 

odůvodněné výjimky pro vzdálené části města. 

Třebíč 

V na území města Třebíč je vysoký most, kde se v poslední době často konají produkce 

bungee jumpingu. Objevily se však i případy, kdy skokem z tohoto mostu ukončil svůj život 

sebevrah. Městské zastupitelstvo tedy zvažovalo možnost vybudování velmi nákladného 

oplocení, které by seskok z mostu znemožnilo či alespoň znesnadnilo. Při tomto rozhodování 

využili studentů zapojených do soutěže nazvané Debatní liga. Podle předem stanovených 

pravidel diskutují dva studentské týmy na dané téma (v našem případě Má město vybudovat 

plot zabraňující skákání z mostu?). Teprve těsně před zahájením vlastní debaty si týmy 

vylosují, který z nich bude hájit kladné a který záporné stanovisko. Průběh debaty pečlivě 

sleduje porota a ta musí rozhodnout, která z diskutujících skupin byla přesvědčivější. Studenti 



se na debatu dlouho dopředu připravují, zvažují problém z obou stran, studují literaturu, 

hledají argumenty. Debata se uskutečnila před zraky zastupitelů, kteří si pak znova mohli 

promyslet všechno co v debatě zaznělo, zvážit vyřčené argumenty a najít v nich oporu pro 

vlastní rozhodování. To, že o problému studenti diskutovali,vedlo i k tomu, že se o něm 

mluvilo ve městě a lidé si uvědomili jak složité je to rozhodování.  

Brno - Bystrc  

Do působnosti Úřadu městské části Brno - Bystrc spadá také území Brněnské přehrady. Její 

pláže, přístaviště, chatové oblasti, kempingy, cyklistické stezky, tábořiště i hotely. Je to velké 

množství finančně velmi náročných řešení a aktivit, které se neobejdou bez pomoci 

Magistrátu města Brna. Proto se v Bystrci rozhodli uspořádat plavbu lodí, které se účastnili 

zastupitelé městské části i městského zastupitelstva a společně přímo na místě problémy 

probírali.. Vysvětlit mnohé problémy přímo na místě bylo mnohem jednodušší, a bystrčtí 

zastupitelé se domnívají se, že akce splnila svůj cíl.  

Základní školy v Brně-Bystrci požádaly paní místostarostku o realizaci několika besed 

zaměřených na fungování úřadu městské části. Paní místostarostka se na besedy velmi pečlivě 

připravovala, snažila se jednoduchým a srozumitelným způsobem dětem popsat, co pro ně 

úřad dělá, s čím se mohou na úřad nebo na své zastupitele obrátit. Děti si měly předem 

rozmyslet otázky a ještě před besedou je předat prostřednictvím vedení školy paní 

místostarostce. To vedlo k tomu, že se do akce zapojili i jejich rodiče, kteří doma s dětmi 

přemýšleli nad otázkami. Besedy se každoročně opakují. Od té doby se často stává, že když si 

děti nebo jejich rodiče neví v určité situaci rady, obracejí se na paní místostarostku přímo. 

Tato drobná aktivita vedla k tomu, že se vztah mezi radnicí a občany v městské části, která má 

více než 24 tisíc obyvatel, upevnil a prohloubil.6 
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Závěr 

Současný stav veřejné správy v České republice ukazuje, že změny jsou velice potřebné. 

Světové trendy ve využívání principů zmiňovaných v této práci ukazují směr, kterým            

by se změny ve veřejné správě měly ubírat.  Je vidět, že zavedení těchto principů do praxe 

není zas tak velký problém a že vše záleží na lidech a jejich ochotě změny akceptovat              

a podpořit. Bylo uvedeno několik příkladů, kdy se potřebná ochota našla a dosažené výsledky 

byly velice uspokojivé. To je důkazem, že zmiňované principy nejsou jen prázdnou                

a nesmyslnou teorií, která by v praxi selhala, ale právě naopak že jejich zavedení smysl má      

a že opravdu fungují a pomáhají zlepšit stav veřejné správy. Proto by nemělo zůstat jen           

u několika pilotních projektů a mělo by se v započatých změnách a zlepšeních pokračovat        

i nadále. 

 

 

 

 


