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Základní informace o specifickém cíli (SC) 
 

příprava 2. pracovní verze; stále předmět diskuse 

1 Oblast z ČR 2030 KO6 

2 Strategický cíl 24. Veřejné politiky jsou soudržné ve vztahu k cílům 
strategického rámce ČR2030 

3 Specifický cíl 24.1. Veřejná správa na všech úrovních bude mít 
dostatečnou institucionální kapacitu k vytváření soudržných 
politik (kompetence, personál, finanční prostředky, 
komunikační kanály apod.) 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 
 
Smysl cíle, žádoucí trend, 
to, čeho chceme 
dosáhnout. 

 
Smyslem strategického cíle 24 je vytvořit takové prostředí, 
které umožní tvořit kvalitní politiky a bude podporovat jejich 
soudržnost. Primární musí být ohled na uživatele či příjemce 
politiky (jak ve výsledku, tak v zapojení uživatelů/ příjemců 
do procesu). Veřejné politiky se musí navzájem doplňovat a 
vytvářet soudržný rámec, který umožní konečnému příjemci 
výstupů (občanům, firmám, jiným institucím atd.) řešit 
problémy, které ČR2030 identifikovala.  
 
Za tím účelem vytváříme institucionální kapacitu (24.1), 
uvažujeme dlouhodobě a jednáme strategicky (24.2), 
zvažujeme dopady našich rozhodnutí předem (24.3) a zpětně 
hodnotíme výsledky našich rozhodnutí a čerpáme z toho 
poučení pro další postup (24.4). 
 
Pro dosažení cíle 24 využíváme také cíle 23 (znalosti a 
dovednosti) a 25 (data a informace). 
 
Cíl 24.1 sleduje vytváření institucionální kapacity. V užším 
smyslu tím myslíme kapacitu organizací veřejné správy pro 
strategickou práci a v širším smyslu kapacitu organizací 
veřejné správy pro naplňování jejich účelů z hlediska 
příjemců jejich výstupů/služeb. Žádoucí je, aby tato kapacita 
v obojím smyslu dlouhodobě rostla. 
 
Institucionální kapacitou pro strategickou práci myslíme 
existenci institucionálního resp. organizačního rámce pro 
systém strategické práce, která by měla v tvorbě a 
implementaci politiky zajišťovat přístup po stránce obsahové 
dlouhodobý, synoptický a proaktivní, po stránce procesní pak 
participativní ve svých vstupech (tvorba strategických 
dokumentů za účasti více aktérů) i ve svých výstupech 
(vtahování aktérů do implementace strategií vč. jejich 
vyhodnocování). Těmto úkolům by mělo odpovídat 
organizační řešení, kompetence, personál, finanční 
prostředky, komunikační kanály apod. Nefixujeme se přitom 
zároveň na jeden konkrétní organizační model. 
 
Institucionální kapacitou v širším slova smyslu máme na mysli 
proces, v němž se zdroje a uspořádání organizace trvale 
přizpůsobují naplňování účelu, který organizace z hlediska 
příjemců svých služeb. Ale opět bez fixace na konkrétní 
nástroje.  
 
V obou případech je také třeba kapacitu posuzovat nejen na 



úrovni centrální, ale také na úrovni nejnižší, na úrovni 
výkonných útvarů (street-level), kde se má vliv zvýšené 
kapacity projevovat výstupem a kde je ho možno také 
bezprostředně pozorovat (nebo nepozorovat). 
 
Výsledkem by v případě obou typů kapacity měla být 
koherence jednak na úrovni cílů a záměrů, jednak na úrovni 
výsledků, resp. z perspektivy příjemců.  
 
Koherenci z perspektivy příjemců je možné sledovat formou 
případových studií, které by kombinovaly problémy 
identifikované ČR2030, nejlépe v několika klíčových 
oblastech současně a důslednou orientaci na výsledek z 
perspektivy příjemců. Tyto případové studie měly by být 
hlavně podnětem k otázce, proč se příp. nedaří výsledku 
dosáhnout, ačkoli všechny výše uvedené kroky provádíme 
(možná je neprovádíme dobře?, možná bychom měli vůbec 
provádět jiné kroky?). 
 

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 
 
Někdy to tak být může, 
protože třeba náš cíl 
víceméně kopíruje nějaký 
jiný cíl. V KO6 k tomu ale 
prakticky nedochází. Je 
však možné, že některé 
aktivity, které s cílem 
spojujeme, už nějaký 
termín mají, ale jsou 
prováděny s ohledem 
k jiné cíli, stanoveném 
v jiné souvislosti. V KO6 je 
to častý případ SRRVS. 
 

Ne. 
 
Pouze pokud naplňování cíle spojujeme s opatřeními 
určitého typu (systém strategické práce, řízení kvality) jsou 
některé jeho aspekty termínovány v SRRVS rokem 2020 (SC 
1.3 Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve 
veřejné správě). 
 

6 Mezinárodní dimenze 
 
Existuje nějaký formální 
mezinárodní závazek, který 
by nám ukládal tento cíl 
nebo nějakou podstatnou 
část jeho obsahu naplnit?  
 
U KO6 je to v některých 
případech SDG, jinak 
obvykle žádný formální 
závazek není. 

Není závazek 

7 Územní dimenze 
 
Zatím funguje jako 
jednoduchý přepínač, zda 
je samo dosažení cíle i 
aktivity, které budeme 
v této věci podnikat 
záležitostí plošně 

národní úroveň/kraje/ORP  

Komentář [PM1]: Příklady (jsou 
vybrány tak, aby pokrývaly více klíčových 
oblastí a více možných příjemců politik, ale 
uvítám podněty k dalším a můžeme 
samozřejmě dále diskutovat koncept 
sledování koherence: 
 
Jsem dlouhodobě nezaměstnaný na 
Osoblažsku, mohu se z této situace snadno 
dostat? 
 
Jsem malý/střední podnikatel ve velkém 
městě a chci zaplatit daně, mohu to snadno 
provést?  
 
Jsem obyvatel menší obce na jižní Moravě 
a chci dostatek pitné vody za přijatelnou 
cenu, mohu se k ní dostat?  
 
Jsem žena na Osoblažsku a dostávám za 
tutéž práci nižší plat, než moji mužští 
kolegové, proč se to nemění?  
 
Jsem street-level pracovník státní správy 
(např. pracovník úřadu práce) a chci ze své 
zkušenosti poskytnout zpětnou vazbu 
k účinkům politiky/používaným nástrojům 
apod., očekává se to ode mě a mohu to 
snadno provést? 
 



celostátní, nebo jsou pro 
ně relevantní také jiné 
úrovně veřejné 
správy/vládnutí 
(evropskou úroveň do toho 
nezařazuji, uvažuji o 
úrovních subnacionálních 
(kraje a obce), ale klidně to 
můžeme posuzovat i 
s ohledem k úrovni 
evropské)  
 

8 Ovlivnitelnost dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 
 
Nezajímá nás, co všechno 
může dosažení cíle ovlivnit, 
ale jestli to může silně 
ovlivnit ČR resp. její 
veřejná správa (nástroji 
organizačními, 
ekonomickými, osvětovými 
atd.), nebo jestli je to může 
ČR ovlivnit jen z menší 
části (např. globální 
klimatická změna) 
 
V případě celé KO6 podle 
mě platí, že jde o cíle, 
které můžeme ovlivnit 
silně. 

Silná, daná především politickou vůli (zahrnující faktory úzce 
politické, organizační, částečně též ekonomické). V závislosti 
na tom může být ovlivnitelnost různě silná na různých 
úrovních i v různých sektorech. 
 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů 
z ČR 2030 

24.1.1 Počet služebních úřadů využívajících řízení kvality 
24.1.2 Počet územních samosprávných celků a obcí využívajících 
řízení kvality 
24.1.3 Institucionální kapacita pro potřeby strategické práce 

10 Vztah indikátoru/ů 
k SC 
 
Bližší vysvětlení, jak 
indikátor vypovídá o 
dosahování cíle, čím je 
limitován apod. 

Indikátory pokrývají pouze výseč problematiky specifického cíle.  
 
24.1.1 a 24.1.2 (gestor MV) 
Řízení kvality je nástrojem opakovaného určování toho, jaké jsou 
úkoly instituce (účel/ kvalita z hlediska příjemce její služby), jaký 
je její stav (existující uspořádání a vybavení k plnění úkolů) a co a 
jak by bylo třeba měnit, aby úkoly bylo možno plnit co nejlépe 
(jak nakládat s její kapacitou, aby byl účel správně plněn). Limity: 
MV tyto aktivity vykonává ve smyslu naplňování SRRVS a nejsou 
primárně určeny k naplňování daného cíle ČR2030. Obecné limity 
viz bod 4 karty. 
 
Indikátory 24.1.1 a 24.1.2 jsou upravenou verzí indikátorů SRRVS 
(indikátory 1.3.4 a 1.3.5) 
 
24.1.3 (gestor MMR) 
Institucionální kapacita pro potřeby strategické práce, jejíž 
podoba a hodnoty budou výsledkem mapování strategické práce 
v institucích veřejné správy (ministerstva, ÚSC), které provádí 
MMR a jehož výsledky by měly být k dispozici v roce 2018. Limity: 



viz bod 4 karty. 
 
Mezi indikátory existuje překryv, protože strategické 
řízení/strategická práce jsou z hlediska indikátorů 24.1.1 a 24.1.2 
jednou z forem řízení kvality. Blíže viz MV (2016) Analýza 
využívání metod kvality ve veřejné správě a MV (2017) Metodika 
zavádění řízení kvality do služebních úřadů. Z hlediska věcného 
jde však spíše o provázanost, než duplicitu. 

Benchmark 

11 Typ benchmarku 
 
V jiných KO ukazuje 
srovnání indikátorů se 
zahraničním a v této 
rubrice se jen napíše o 
jaké srovnání jde.  
Pro indikátory v KO6, 
které jsou srovnatelné 
jen zcela výjimečně, 
v této rubrice 
uvažujme o způsobu, 
jak prostě stav 
indikátoru hodnotit. 
 
Uvítám samozřejmě 
Vaše návrhy na 
konstrukci a) srovnání 
se zahraničním b) 
způsobu hodnocení 
indikátoru obecně 
 
 

Barvou označujeme v případě těchto indikátorů shodu na tom, že 
ve vztahu k předchozímu hodnotícímu období došlo k výrazné 
pozitivní změně (tj. shodli jsme se, že postupujeme ve vytýčeném 
směru a že se v dané věci udělalo hodně a/nebo že jsme to 
udělali dobře), nikoli postup na předem dané ose. 
 

12 Hodnoty benchmarku 
 
 

   

Hodnocení 

13 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátorů 
SC 

24.1.1: 0 (dle implementačního plánu SRRVS změna očekávaná do 
r. 2020: 324) nebo 11 z 229 služebních úřadů uplatňuje systém 
řízení kvality (dle MV (2016) Analýza využívání metod kvality ve 
veřejné správě) 
 
24.1.2: v případě ÚSC 0 (dle implementačního plánu SRRVS 
změna očekávaná do r. 2020: 20). V případě ÚSC a obcí 
dohromady také možno pracovat s 90 tj. 90 organizací, vesměs 
ÚSC a ORP (dle MV (2016) Analýza využívání metod kvality ve 
veřejné správě). 
 
V případě obcí můžeme pracovat také se 178 (dokud MV nezačne 
znovu systematicky shromažďovat údaje pro obce, můžeme 
používat počet municipalit zapojených do MA21; počítáme 
přitom jen realizátory, nikoli zájemce). 
 
Nedostatky v případě řízení kvality: 
 
Mnohé organizace pokládají cíl za splněný jednorázovým 
použitím přístupů, které vyžadují cyklické používání 
 



Mnohé organizace sahají k řízení kvality a často i ke konkrétním 
přístupům pouze na pokyn shora/z vnějšku (např. zákon, pokyn, 
podmínky čerpání apod.) ve snaze učinit zadost formální 
povinnosti, místo aby napřed definovaly problém, který má být 
odstraněn a podle něj volily přístup 
 
 
 
24.1.3: přesné údaje nejsou zatím k dispozici. V případě 
některých ministerstev a některých dalších složek veřejné správy 
existují strategické útvary (příp. témuž účelu sloužící útvary jiné). 
Jejich kapacita (kompetence, personál, finanční prostředky apod.) 
a význam v rámci instituce jsou však velmi rozdílné; přesnější 
informace budou známy v roce 2018 v souvislosti s projektem 
Mapování strategické práce v institucích veřejné správy a návrhy 
na její zefektivnění.    
 
Nedostatky v případě strategické práce:  
 
Přesnější informace budou známy v roce 2018, v návaznosti na 
projekt Mapování strategické práce v institucích veřejné správy  

14 Stav indikátoru 
 
Sem by přišla barva 
semaforu v návaznosti 
na 12-13 

  

Doplňující informace 

14a Odhad budoucího 
trendu 
Tím se nezabývejme 

 

14b Konstrukce 
benchmarku 
Tím se nezabývejme 

 

Existující opatření pro naplnění SC 

16 Opatření  
 
Existující opatření, tedy co 
se pro naplňování našeho 
cíle aktuálně dělá (ačkoli se 
to formálně může 
samozřejmě dělat kvůli 
něčemu jinému, než kvůli 
naplnění cíle ČR2030 - 
v případě KO6 třeba často 
kvůli záměrům, na jejichž 
základě vznikl SRRVS) 

Řízení kvality: Využívání různých přístupů k řízení kvality, ať 
již dobrovolně, nebo na základě metodiky či zákona (v tom 
smyslu, že určitý zákon žádá použití určitého přístupu, který 
je zároveň označen za řízení kvality); týká se různých aktérů. 
Jen některé formy řízení kvality jsou však výrazně 
orientovány k uspokojení poptávky ze strany příjemců 
služeb, z hlediska cíle jsou nejvhodnější přístupy založené na 
principech TQM a LEAN. Blíže viz MV (2016) Analýza 
využívání metod kvality ve veřejné správě a MV (2017) 
Metodika zavádění řízení kvality do služebních úřadů, MV 
(2016) Metodické doporučení k řízení kvality v územních 
samosprávných celcích. MV tyto aktivity vykonává ve smyslu 
naplňování SRRVS a nejsou primárně určeny k naplňování 
daného cíle ČR2030. Gestor MV. 
 
Kapacita pro strategickou práci:  
V případě některých ministerstev a některých dalších složek 
veřejné správy existují strategické útvary (příp. témuž účelu 
sloužící útvary jiné). Jejich kapacita (kompetence, personál, 
finanční prostředky apod.) a význam v rámci instituce jsou 
však velmi rozdílné; přesnější informace budou známy v roce 
2018, v návaznosti na projekt Mapování strategické práce 
v institucích veřejné správy s těmito očekávanými výstupy: 



 Analýza strategické práce na rezortech a krajích 

 Analýza nástrojů používaných ke strategické práci v ČR 

 Doporučení pro zlepšení strategické práce (vč. nových 
nástrojů uplatnitelných ve veřejné správě při přípravě a 
realizaci strategií, implementace nových či inovativních 
konceptů) 

 Návrh na institucionální ukotvení strategických útvarů 
v rámci jednotlivých úřadů a s tím související nastavení 
optimalizačních procesů a propojení strategické práce se 
strategickým řízením úřadů 

Gestor MMR. 
 
MMR poskytuje metodickou a informační podporu v oblasti 
strategického řízení na národní i na místní úrovni, poskytuje 
konzultace, pokud jde o metodiku při přípravě nově 
vznikajících strategických dokumentů, vede Expertní skupinu 
pro strategickou práci (ESSP), která byla zřízena jako 
platforma pro strategické řízení a plánování, a která sdružuje 
zástupce ministerstev, zástupce SMO ČR, AK ČR, TA ČR a další 
hospodářské a sociální partnery. Snahou je v této oblasti 
získat na každém resortu a kraji odpovídajícího partnera pro 
oblast strategické práce. MMR dále spravuje a rozvíjí 
Databázi strategií, tj. celostátní funkční systém strategických, 
koncepčních a programových dokumentů. MMR dále rozvíjí 
strategickou práci ve veřejné správě v podobě nástrojů (např. 
strategické mapy rezortů a krajů či Typologie strategických a 
prováděcích dokumentů). Gestor MMR. 
 

18 Strategie či legislativa, z níž 
opatření vycházejí 

Na obecnější úrovni SRRVS (2014-20) 
 

19 Hodnocení naplňování 
specifického cíle 
opatřením(i) 
 
V této rubrice jde o to, zda 
existující opatření 
k naplnění cíle přispívají. 
Ne, zda k němu přispívají 
teoreticky – kdyby tomu 
tak nebylo, nebyla by mezi 
„existujícími opatřeními“ – 
ale zda se v jejich důsledku 
situace v naplnění cíle 
opravdu zřetelně mění.  
 
U jiných KO to lze posoudit 
snáz u KO6 to ale může být 
jen otázka konsesensu. 
 

V případě kapacity samotné částečně ano, v případě výsledku 
nevíme. 

19a Bariéry (dosavadní trend) / 
účinnost aplikace opatření 
 
Bariéry v dosahování cíle 
 
Existující opatření mohou 
jít správným směrem, 

Bariéry/účinnost ve vztahu k výsledkům/koherenci z hlediska 
příjemců:  

- zatím nelze přesně posoudit viz bod 4 karty; 
klíčovou bariéru v tuto chvíli tedy je, že nejsou 
dostupné informace o koherenci z hlediska příjemců 
– z hlediska veřejné správy je tak koherence politik 
dílem náhody, protože ať už je koherence dosaženo 



mohou mít i velký 
potenciál – kdyby se 
rozvinuly, nastane 
v dosahování cíle značný 
pokrok – ale aktuálně 
mohou být málo účinná, 
protože jejich účinnosti 
stojí v cestě nějaké bariéry.  
 
Bariérou může být ale i 
skutečnost, že se nějaké 
téma vůbec neřeší 

či ne, veřejná správa to prakticky nemůže poznat 
 
Bariéry ve vztahu ke kapacitě v užším smyslu (strategická 
práce): 
- chybějící nastavení odpovědností 
-chybějící personální kapacity (znalosti a dovednosti, 
fluktuace úředníků a diskontinuita v řízení při personálních 
změnách) 
- obecná převaha operativního řízení nad strategickým 
řízením 
 
Bariéry ve vztahu ke kapacitě v širším smyslu (řízení kvality 
s orientací na příjemce):  
- nezájem vedení úřadů o věc 
- časová zaneprázdněnost zaměstnanců/potřeba vykonávat 
jiné povinnosti 
- nepochopení věci po obsahové stránce 
- očekávání finančních nákladů 
 
Specifické bariéry se budou projevovat na úrovni 
jednotlivých nástrojů. 
 

19b Synergie/pozitivní efekty 
(dosavadní trend) při 
naplňování opatření 
 
Jsou míněny především 
synergie ve vztahu 
k naplňování cílů z jiných 
KO.  
 
U procedurálních cílů KO6, 
spojených s tvorbou politik 
a tím k naplňování cílů 
ostatních lze však nalézt 
synergie ve vztahu ke všem 
ostatním cílů, takže se tím 
nezabývejme. 

 

 Plnění cíle  
 
Hodnocení cíle není 
odvozeno ani výhradně, 
ani automaticky ze stavu 
indikátorů. Do celkového 
hodnocení by mělo 
promlouvat i naše 
hodnocení ohledně 
účinnosti opatření (což 
může být samozřejmě 
mimoběžné indikátorům), 
stejně jako příp. další 
faktory, které se snažíme 
vymezit v rubrice/bodě 4 
každé karty.   

Ano  
/ ne  
/ částečně 

 

 Doporučení pro naplňování SC 



 
 
Zejména zde 
očekávám Vaše 
návrhy. Právě 
tato část bude 
pak jádrem 
implementačního 
dokumentu (co 
dělat v příštích 2-
3 letech, do příští 
hodnotící zprávy 
v r. 2020). Karty 
mají ve vztahu 
k onomu jádru 
funkci servisní. 
 

 
Doporučení se zaměřují na: 

a) úpravu stávajících opatření – specifikace podmínek nutných pro naplňování SC 
b) navržení nových opatření 
c) upozornění na nekohorenci mezi různými opatřeními pro naplňování cílů ČR 2030 

 
Abychom mohli posoudit, zda budovaná kapacita opravdu přispívá ke koherenci politik, 
musíme připravovat (opakovaně, v rytmu hodnotících zpráv) případové studie k daným 
situacím, viz bod 4 karty. Nalézt prostředky k přípravě těchto studií, nalézt vhodné 
institucionální zajištění, do roku 2020 (první hodnotící zpráva ČR2030) získat vstupní 
informace a v rytmu odpovídajícím dalším hodnotícím zprávám je aktualizovat.  
 
 
 

 


