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Strategický tah Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb

Modernizace veřejné správy patří nesporně k aktuálním úkolům současnosti. Modernizace se 
tak stává nejen úkolem teoretickým, reflektovaným teorií, ale především problémem praktickým, 
stavěným před politické aktéry. Úspěšně provádět modernizační změny znamená především 
vědět, jak je provádět. K tomu může dát potřebný metodologický „návod“ patřičná teorie. 
V rámci takové teoretické reflexe je potřebné identifikovat stav „kde jsme“?, a poté si postavit 
otázku „kam chceme směřovat?“ Na obě otázky se usilujeme v této studii (a „přílohových“ 
studiích) hledat odpovědi. Studie dává pohled, jak modernizovat veřejnou správu z pohledu 
tzv. strategického tahu, tedy přibližně v horizontu roku 2020.

Na daný problém nahlížíme z pohledu tzv. inovačních trajektorií (inovačních proudů), jimiž 
se proces modernizace uskutečňuje. Uvědomujeme si, že mnohé problémy řešené v této studii 
spíše nastolují otázky, nežli dávají konečné řešení. I v tom však spatřujeme přínos zkoumání, 
neboť otázky jsou cesty k odpovědi.
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Předmětem zkoumání je přeměna tzv. nabídkového systému veřejné správy v systém 
poptávkový prostřednictvím vybraných inovačních trajektorií (proudů), které vedou k cílovému 
stavu. Studie má formu strategického tahu.

V souvislosti s předmětem zkoumání a schváleným tématem byly stanoveny tyto výzkum-
né cíle:

a)  V návaznosti na dosavadní výstupy CESES (zejména na Průvodce krajinou priorit ČR, na 
práci Vize rozvoje ČR do roku 2015) a analýzu dokumentů, zabývajících se hodnocením 
stavu veřejné správy a její modernizací, identifikovat v rámci strategického tahu vybraný 
relevantní proud, resp. proudy inovací, vedoucích k transformační cílové přeměně. 

b)  Provést analýzu jednotlivých inovačních proudů. Definovat přitom výchozí stav a stav 
cílový a vytvořit tak teoretická východiska pro další případné podrobné zkoumání 
jednotlivých inovačních proudů.

c)  V kontextu ideje poptávkového systému veřejné správy se pokusit o analýzu vybraných 
oblastí  veřejných služeb (sociální služby, zdravotnictví) a naznačit možné inovační změny. 

d)  Definovat teoretická východiska vertikální dělby kompetencí v nabídce veřejných statků 
(resp. veřejných služeb) v ČR a identifikovat modernizační trendy ve vertikální dělbě 
kompetencí se zřetelem na veřejné služby.

e)  Provést analýzu současných kompetencí a role regionů v nabídce veřejných statků. 
Prozkoumat územní diference v poptávce po veřejných statcích a v kontextu s vypra-
covanými teoreticko-metodologickými východisky navrhnout inovační změny v oblasti 
krajské a místní samosprávy. K podpoře této analýzy provést průzkum nabídky a poptávky 
po veřejných statcích v jednom vybraném kraji. Provést analýzu získaných empirických 
poznatků a na bázi metody zobecnění zpracovat návrh inovačních změn ve vertikální 
rovině „dělby kompetencí“ v nabídce veřejných statků.
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Zkoumání je založeno na ideji strategického tahu1. Základní ideou výzkumného stra-
tegického tahu je myšlenka transformace nabídkového systému veřejné správy na systém 
(model) poptávkový, systém charakterizovaný jako služba občanovi. V rámci strategického 
tahu definujeme tzv. inovační trajektorie (proudy).

Uvedený strategický tah je realizován v inovačních trajektoriích2. Jsou to nosné (určující) 
perspektivní vývojové tendence, které vedou k cílovému modernizačnímu stavu veřejné 
správy.

1 Přejímáme pojetí strategického tahu z práce Potůček, M. a kol.: Putování českou budoucností. Praha. 
Gutenberg 2003, s. 81.

2 Je potřebné podotknout, že množina inovačních proudů je pravděpodobně bohatší, než ukazuje tato analýza. 
Zpracovatelé strategického tahu si nekladli za cíl, vzhledem ke komplexnosti a interdisciplinaritě problému, podat 
vyčerpávající analýzu inovačních proudů, které by mohly být obsahem strategického tahu.
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Při vymezení pojmu „inovační trajektorie“ rozlišujeme obsahové a časové hledisko. Z ob-
sahového hlediska rozumíme inovační trajektorií kvalitativní přeměny ve fungování systému 
veřejné správy, které jsou založeny na důsledcích jejího inovačního působení. Z obsahového 
hlediska sledujeme, kde daný inovační proud vzniká a kam směřuje jeho trajektorie. Z časo-
vého  hlediska má uvažovaná inovační trajektorie dlouhodobý charakter. 

Pro zachycení inovačních trajektorií jsou podstatné dva krajní body. Prvním z nich je „bod 
startu“. Jemu odpovídá výchozí stav. Samotná  inovační trajektorie „plynoucí v čase“, je svým 
obsahem možnost, která se potenciálně může měnit ve skutečnost, kterou v ideální formě 
zobrazuje cílový stav3.

Při vymezování inovačních trajektorií vycházíme z toho, že strategický tah přeměny 
nabídkového systému veřejné správy v systém poptávkový přesahuje hranice kompetencí jed-
notlivých resortů a funkční období vlád. Daná doporučení nejsou tudíž podstatně závislá na 
normativní orientaci budoucích možných vlád.

3 Uvědomujeme si, že k cílovému stavu lze dospět jen za určitých objektivních a subjektivních podmínek. 
K nim patří např. politická vůle politické reprezentace k provedení transformačních změn, odborná erudice 
personálu veřejné správy, institucionální předpoklady, poptávka veřejnosti po daných změnách. Podrobná analýza 
všech předpokladů by si zasloužila samostatný výzkum.
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Jako základní inovační trajektorie4 (inovační trajektorie prvního řádu) byla stanovena 
transformace nabídkového systému veřejné správy v systém poptávkový. Odkud (výchozí stav) 
a kam (stav cílový) vede tato trajektorie?

Soudobý systém veřejné správy lze označit jako „nabídkový systém“. Je to systém, který 
v nedostatečné míře zohledňuje potřeby občana jako „zákazníka“ veřejné správy, jako plátce 
a uživatele veřejných statků a veřejných služeb. V nabídkovém systému působí veřejná správa 
jako „relativně autonomní“ systém bez ohledu na prověření skutečného účelu svých činností 
ve vztahu ke skutečným potřebám občanů. Veřejná správa produkuje činnosti, o nichž nelze 
jednoznačně určit, nakolik zohledňují skutečné potřeby veřejnosti a jim odpovídající priority. 
Je to proto, poněvadž neexistuje systém, který by v rámci veřejné volby prioritně vycházel z po-
třeb (poptávky) občanů po produktech veřejné správy.

Základní východiska transformace nabídkového systému v systém poptávkový zobrazuje 
následující schéma.

4 Lze předpokládat, že výčet inovačních trajektorií není uzavřený. To je dáno jednak stupněm poznání problému, 
i omezenou kapacitou a odborným složením výzkumného týmu. 
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Jak vyplývá z naznačeného schématu, ideovým základem poptávkového systému veřejné 
správy je  teorie veřejné volby a role politiky jako realizačního nástroje a „transformačního“ 
systému veřejných zájmů do cílů veřejných politik a v konečném důsledku do poptávky po 
veřejných službách, jak naznačuje následující obrázek.

Obrázek schematicky zobrazuje proces vytváření poptávky po veřejných službách po přechodu 
z nabídkového na poptávkový systém veřejné správy. Tento systém se orientuje na identifikaci 
aktuálních potřeb společnosti a umožňuje jejich vyjádření jak přímo (konkrétní uživatelské volby 
poskytovatele, druhu služby a jejího rozsahu apod.), tak nepřímo (prostřednictvím volených 
zástupců, participace při rozhodovacích procesech apod. ovlivňující především rámec a obecné 
fungování veřejných služeb). Zároveň však zohledňuje potřeby těch, kteří ještě nevstupují do 
pole veřejné volby (příští generace) popř. jsou z tohoto pole vyloučeni (marginalizovaní jedinci 
a skupiny obyvatel).

Pro fungování poptávkového systému veřejné správy je tedy nutné vypracovat takové 
indikátory a mechanismy v rámci systému veřejné politiky a správy, které umožní správně 
identifikovat dílčí individuální a skupinové zájmy a jejich transformaci v zájmy veřejné. 
Nedílnou součástí politické a správní praxe by se mělo stát strategické myšlení a plánování 
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umožňující předvídat vývoj poptávky a reagovat tak na měnící se potřeby společnosti především 
prostřednictvím veřejných politik.

Výstupy realizovaných politických a správních rozhodnutí jsou pak zpětnou vazbou 
monitorovány z hlediska naplnění svých cílů a naplnění očekávání a potřeb veřejnosti. V tomto 
ohledu by bylo vhodné zpracovat systém ukazatelů účinnosti veřejné politiky a správy 
(výkonnostní audity). Definované veřejné zájmy jsou pak transformovány do podoby cílů 
jednotlivých veřejných politik.

Cíle veřejných politik jsou definované očekávané (předjímané) konečné stavy. Jsou 
směrnicemi pro implementaci politiky. Mají-li cíle splnit svoji roli, je potřebné, aby cíle 
veřejných politik měly následující atributy5:

1.  Byly definovány jako anticipované kvalitativní a kvantitativní stavy, do nichž vyúsťuje 
implementace veřejných politik.

2.  Obsahovaly v sobě hodnotící kritéria, abychom mohli zjistit, nakolik byla daná politika 
úspěšná. Kritéria k měření cílů jsou tudíž nástroji k hodnocení cílů.

3.  Cíle veřejných politik definujeme tak, aby byly verifikovatelné. Tento požadavek umožní 
realizovat audit úspěšnosti veřejných politik, který by měl podléhat veřejné kontrole 
ze strany občanů.

4.  Cíle dané veřejné politiky hierarchizujeme, tj. stanovíme, která organizační složka je jejím 
nositelem a garantem.

5.  V rámci dané veřejné politiky sestavíme cíle do pořadí (priorit) a v závislosti na tom 
pak provádíme proces řízení cílů. S ohledem na stanovené priority je realizován i proces 
rozpočtování stanovených cílů.

6.  Určíme prostředky k realizaci cílů a realizujeme je v procesu implementace veřejných 
politik.

Z uvedené analýzy vyplývá praktické doporučení pro oblast politického rozhodování. V ob-
lasti veřejných politik je žádoucí vytvářet takový implementační systém veřejných politik, 
kdy cíle veřejných politik adekvátně zohlední veřejné potřeby a ty budou vyjadřovat potřeby 
(poptávku) veřejnosti po produktech veřejné správy. Samotné fungování veřejných služeb poté 
musí umožňovat vyjádření preferencí uživatelů, jejich účast na rozhodování o způsobu, rozsahu 
a druhu poskytované služby.

Realizace uvedeného záměru je spjata s posilováním a rozvíjením vzájemných vztahů mezi 
veřejnou správou a občany. Tuto tendenci lze vymezit jako inovační trajektorii druhého řádu.

Veřejné instituce, které dosud poskytovaly relativně standardizované statky a služby a zmír-
ňovaly tak nedostatky tržní regulace, resp. absence trhu, nejsou v současné době schopny 

5 Uvedené kroky popisují ideální stav, jak by mělo být pracováno s cíli veřejných politik na úrovni ústřední 
státní správy.
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adekvátně reagovat na okolní změny. Ztrácejí výhodu nižších transakčních nákladů, které 
rostou, aniž by se zvyšovala kvalita služeb.

Tento stav má ovšem důsledky nejen ekonomické, ale i politické. Je jedním ze zdrojů krize 
systému vládnutí - krize důvěry.

V této souvislosti vyslovujeme domněnku (bylo by vhodné ji následně transformovat jako 
hypotézu případného empirického výzkumu v rámci analýzy problému způsobů vládnutí), že 
v současné době existuje v České republice nízká důvěra v systém a způsob vládnutí, i kritický 
vztah občanů k hodnocení fungování veřejné správy a veřejných služeb. To se mj. projevuje 
tak, že většina občanů vnímá současný politický systém tak, že jim dává prostor pro vyjádře-
ní svých názorů na problémy a nedostatky ve společnosti, ale nedává jim možnost ovlivnit 
jejich řešení.

Východiskem z existujícího stavu je překonání krize systému vládnutí. Dílčím problémem, 
který se vztahuje ke strategickému tahu modernizace veřejné správy, je hledání toho, co lze 
označit jako konstituování a rozvoj důvěry mezi veřejnou správou (jako obslužného systému) 
a občany jako stranou poptávky po produktech veřejné správy.

V praxi to znamená nalézt vhodný mix mezi tím, co je nezbytně nutné z hlediska donucování 
pro fungování veřejné správy a tím, co je dobrovolné, co však posiluje důvěru a soudržnost 
společnosti i názorový konsensus mezi politiky a veřejností v otázce fungování veřejné správy.

Pro řešení tohoto úkolu doporučujeme v prvním kroku provést podrobnou inventarizaci 
nástrojů veřejné politiky, podrobit je empirickému výzkumu (jak ze strany politických elit, 
tak i veřejnosti) a stanovit vhodný mix mezi tím, co je „nezbytně nutné ve formě donucovacích 
nástrojů“, a tím, co jde za rámec donucení. Východiska zmíněné inventarizace naznačuje níže 
uvedená tabulka6.

6 Smyslem dané tabulky není v žádném případě vyčerpávající analýza, ale poukázání na možný přístup řešení 
problému.
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Při řešení tohoto problému můžeme tedy metodicky postupovat následovně:
1.  Provedeme podrobnou inventarizaci všech nástrojů, které jsou používány, resp. jsou po-

tenciálně použitelné ve veřejné správě.
2.  Poté realizujeme jejich empirické přezkoumání s ohledem na očekávání veřejnosti a sou-

časně je podrobíme expertnímu posouzení.
3.  Získané poznatky zakomponujeme do reformních návrhů veřejné správy.

Lze očekávat, že taková reforma veřejné správy by adekvátně zohlednila skutečné potřeby 
občanů jako zákazníků veřejné správy. Byla by reformou reformy, reformou nikoli od úřed-
nického stolu, ale reformou z pozice veřejných potřeb občana, reformou propojenou s hledáním 
nových způsobů vládnutí. K tomu je potřebné zejména učinit přechod z nabídkového systému 
veřejné správy na systém poptávkový se současným omezením „vrchnostenské správy“ na nez-
bytné minimum. Současně je potřebné posilovat demokracii a efektivnost tvorby politiky a roz-
hodovacích procesů, a to zejména v těchto oblastech:

a)  zlepšit kvalitu politiky,
b)  čelit výzvám vznikající informační společnosti a připravit se na početnější a rychlejší 

způsoby interakce s občany,
c)  rozšířit prostor pro zapojení veřejnosti do tvorby politiky a rozhodování vlády tak, aby 

byla naplněna očekávání občanů, že jejich názory budou vzaty na zřetel,
d)  reagovat na volání po větší transparentnosti a odpovědnosti vlády,
e)  posílit důvěru veřejnosti ve vládu a odvrátit tak stálý pokles volební účasti a členství v po-

litických stranách,
f)  zastavit pokles důvěry ve veřejné instituce.

Neméně závažným úkolem je zlepšení  poskytování  veřejných služeb nabízených pro-
střednictvím veřejné správy samotné nebo jinými aktéry veřejného i soukromého sektoru. 
Podstatou řešení tohoto problému je zavádění takového systému, který se orientuje na občana 
jako zákazníka.

Východiskem a inspirací k řešení tohoto problému mohou být poznatky ze zemí OECD, kde 
občané očekávají:

a) zlepšení dostupnosti služeb,
b) omezení administrativní zátěže,
c) snížení správních nákladů,
d) poskytování integrovaných služeb,
e) zlepšení kvality služeb,
f) přizpůsobení služeb potřebám občanů jako uživatelů,
g) začlenění zpětné vazby od občanů,
h) zajištění soukromí a bezpečí,
i) zajištění dohledu a kontroly,
j) přizpůsobení se změnám.

Přechod od nabídkového k poptávkovému modelu předpokládá systémové změny v posky-
tování služeb, které zásadním způsobem ovlivní vzájemné vztahy mezi vládou a občany. 
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Mezi ně patří:

a)  komplexní a celostní přístup nesvázaný organizační strukturou, hranicemi resortů apod.,
b)  poskytování kompletního servisu,
c)  proaktivní poskytování služeb předvídající budoucí potřeby občanů a umožňující jejich 

automatické informování, popř. poskytnutí dané služby,
d)  podpora aktivní občanské participace zohledňující odlišné role občanů (občan jako subjekt 

státu, jako plátce daní, uživatel služby, volič apod.),
e)  možnost volby typu a druhu služby i způsobu jejího poskytování,
f)  poskytování veřejných služeb odpovídajících specifickým potřebám občanů jako 

uživatelů.

Analýza prokazuje, že poskytování veřejných služeb vykazuje diference z hlediska přechodu 
od nabídkového k poptávkovému systému veřejné správy. Zatímco sociální služby se již  počaly 
orientovat na poptávkový model, zdravotnické služby jsou v tomto ohledu jakoby pozadu. 
Je to dáno jednak tradicí v uvažování poskytovatelů služeb, plátců, pacientů, byrokracie atd. 
Některé výše uvedené souvislosti byly empiricky prověřovány na případu vybraných služeb 
v Karlovarském kraji.

Z hlediska fungování soudobého systému veřejné správy lze tento systém nazvat jako systém 
„utrácející“ veřejné zdroje. Je to systém, který svým založením spotřebovává disponibilní zdroje 
proto, že byly dány k dispozici. Z hlediska způsobu jejich použití ale není ekonomickými nástroji 
sledováno, jaký je  účel jejich využití. Je to vlastně „spotřební“ systém veřejné správy. Může se 
stávat, že tento systém může být i „samoúčelným“, protože kritériem užití disponibilních zdrojů 
nejsou  verifikované veřejné potřeby, ale skutečnost, že dané instituci byly dány k dispozici 
veřejné zdroje. Přidělení zdrojů dané instituci veřejného sektoru, bez prověření působností a sku-
tečně poptávaných výstupů po jejích produktech, může v sobě skrývat nebezpečí, že daná 
instituce produkuje své výstupy (činnosti) jen proto, že existuje. Funguje tedy samoúčelně. 
Požaduje zdroje proto, že existuje, existuje proto, že dostává zdroje ke své reprodukci, aniž 
bychom si kladli otázku, jaké jsou přínosy a smysl (účel) její existence. „Spotřební“ systém 
veřejné správy je bytostně spjatý s existujícím nabídkovým systémem veřejné správy.
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Transformační inovační ideou je přeměna „spotřebního“ systému veřejné správy na 
produkční systém veřejné správy, který umožňuje sledovat hledisko efektivnosti a účelnosti 
jeho fungování. Pojetí veřejné správy jako produkčního systému otevírá možnost pohlížet na 
veřejnou správu  optikou ekonomických kategorií hospodárnosti (tedy minimalizace vstupů ve 
formě nákladů), produktivity (čili účinnosti transformace) a účelnosti (tedy stupně naplnění 
cílů, resp. stupně dosažení očekávaných výsledků). Graficky je možné zobrazit veřejnou správu 
jako produkční systém následovně.

Vstupy do systému tvoří lidské, věcné a finanční zdroje, které jsou transformovány na výstupy. 
O efektivnosti transformace vypovídá efektivnost systému veřejné správy, kterou lze měřit 
v nákladech na jednotku výstupu, resp. účelnost fungování veřejné správy, kdy prověřujeme 
stupeň naplnění cílů.

Výstup z produkčního systému lze označit pojmem „produkt“. Produktem systému veřejné 
správy mohou být jak hmotné statky, které lze skladovat, přepravovat, tak i produkty nehmotné, 
které označujeme pojmem „veřejné služby“. Ty představují nehmotné výstupy, které nelze ani 
skladovat, ani je přepravovat.

Obecně platí, že produkční systém má cílové chování. V aplikaci na veřejnou správu to 
znamená, že lze sestavit model veřejné správy jako produkčního systému a sledovat, jaké jsou 
budoucí stavy tohoto systému. Tyto stavy lze popsat různými charakteristikami. Užitečnost 
takového modelu spočívá v tom, že můžeme sestavit systém ukazatelů fungování veřejné 
správy monitorovaný na bázi výkonnostního auditu.

Jako nejvhodnější model, který lze aplikovat na veřejnou správu, je model inputově-
outputového systému.

Také v oblasti alokace veřejných zdrojů v ČR existuje nabídkový přístup (systém) k alokaci 
zdrojů. Jednou z jeho podstatných stránek je důraz na alokační funkci veřejných financí, 
přičemž alokace zdrojů je dána do působnosti správců kapitol státního rozpočtu, kdy návrh 
rozpočtu je správci jednotlivých kapitol předkládán ve formě nabídky dané kapitoly státního 
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rozpočtu (v určité struktuře a kvantitě jednotlivých rozpočtových položek), aniž by bylo prvotně 
prozkoumáno a zohledněno, zda veřejnost vůbec právě takový rozpočet jako návrh výdajů na 
krytí veřejných statků a veřejných služeb v daném rozpočtovém roce  poptává.

Základní problém takto sestavovaného veřejného rozpočtu spočívá v tom, že při tvorbě 
návrhu rozpočtu v logice nabídkového přístupu mají významnou roli správci kapitol, kteří 
jsou vlastně „iniciačními nabíziteli“ rozpočtu, aniž by předem prověřovali veřejné potřeby, 
požadavky, tedy poptávku po dané struktuře a objemu rozpočtu. Důsledkem je, že neexistuje 
mechanismus, který by zohlednil, zda „veřejný rozpočet je skutečně rozpočtem veřejným ve 
smyslu poptávky veřejnosti po veřejném rozpočtu“.

Základní systémová chyba spočívá v tom, že metodicky je takový návrh rozpočtu založen 
na institucionálním financování. Základním kritériem pro požadavky na zdroje je pouhá (!) 
existence dané instituce, a nikoliv její ověřený přínos a potřebnost z hlediska veřejných 
potřeb.

To, že v nabídkovém systému alokace zdrojů prioritně financujeme instituce, může, resp. 
má závažné důsledky v tom, že si obvykle neklademe prvotní otázku o smyslu existování dané 
instituce, o efektivnosti jejích výstupů v relaci k vynaloženým vstupům. Také absentuje propojení 
příjmové a výdajové stránky rozpočtu ve smyslu zainteresovanosti správců rozpočtových ka-
pitol (resp. nákladových prvků) na efektivním nakládání se zdroji, tak jak to předpokládá teorie 
new public management7.

Setrvávání na „klasickém“ paradigmatu veřejných financí „upevňuje“ existující logiku  
nabídkového způsobu sestavování rozpočtu, kdy neexistuje systémová provázanost mezi 
jednotlivými rozpočtovými prioritami v návaznosti na politické rozhodování o alokaci veřejných 
zdrojů.

7 Lze vzpomenout např. práce  D. Coombese, T. Verheijena. Viz např. Reforma verejnej správy. Porovnanie 
skúseností Východu a Západu. K vydaniu pripravili David Coombes a Tony Verheijen. Vypracované na základe 
výskumu podporeného programom Európskej komisie PHARE/program ACE 1994.Bratislava. NISPAcee,1997.
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Základní slabinou je to, že rozhodujícím kritériem pro financování je institucionální hledisko, 
které je navíc spojeno s tím, že návrh rozpočtu zpracovávají jednotliví správci rozpočtových 
kapitol bez ohledu na systémové propojení na ostatní segmenty veřejného sektoru.

Strategickým transformačním cílem je systémová přeměna nabídkového způsobu sestavování 
rozpočtu na systém  založený na poptávkovém přístupu. 

Poptávkový přístup ke tvorbě rozpočtu je založen na implementaci paradigmatu teorie 
veřejné volby v oblasti veřejných financí8, kdy výchozím bodem k sestavování rozpočtu jsou 
voličské preference. Ty jsou identifikovány v rámci politického trhu9, v němž předpokládáme 
racionálně se ekonomicky chovající subjekty na straně nabídky (strana politiků) a poptávky 
(strana voličů) po veřejných statcích.

Poptávkový přístup ke tvorbě rozpočtu představuje takovou logiku tvorby rozpočtu, kdy na 
základě vymezení veřejných potřeb a cílů (stanovených v procesu veřejné volby) jsou určeny 
společenské priority pro alokaci omezených zdrojů. Vzácné zdroje jsou alokovány prioritně 
tam, kde je nejintenzivněji pociťována potřeba uspokojení veřejných potřeb a z nich odvozených 
cílů. Výsledkem je adekvátně strukturovaný návrh rozpočtu.

Při poptávkovém přístupu ke tvorbě rozpočtu hledáme odpověď na otázku, co je třeba 
(vzhledem k očekáváním veřejnosti) realizovat, jaké výdajové politiky? V návaznosti na ob-
sahové vymezení uvedené otázky pak můžeme řešit, jakým způsobem (metodami, technikami) 
uskutečnit cíle výdajových politik?

Reforma veřejné správy v oblasti způsobů rozpočtování předpokládá nahradit soudobou 
metodu přírůstkovou (resp. indexovou) metodami rozpočtování, které negují soudobý systém 
rozpočtování. Indexová, resp. přírůstková metoda je založena na tom, že základem pro tvorbu 
rozpočtu je předchozí historická báze. Nebezpečí je v tom, že indexová resp. přírůstková 
metoda, opřená o nabídkový přístup ke tvorbě rozpočtu, může v sobě obsahovat zabudovanou 
nežádoucí reprodukci  daného segmentu veřejného sektoru. Zvláště je toto riziko aktuální, kdy 
historická báze dané kapitoly státního rozpočtu vznikla na základě tzv. zbytkového rozpočtu, 
kdy danému resortu byly přiděleny zdroje jako poslednímu v pořadí co do priority (aniž by 
existoval propojený systém vládních politik a evaluačně zdůvodněných rozpočtových priorit). 
Důsledkem takové alokace zdrojů je, že neodpovídá na problém účelu využití zdrojů a nesleduje 
kritérium efektivnosti.

8 Tento přístup rozpracovávají teoretici veřejné volby. Viz např. práci Buchanan, J.: Veřejné finance v demo-
kratickém systému. Brno. Computer Press 1998.

9 Viz práce Niskanen W.A.: Policy Analysis and Public Choice. Selected Papers by William A. Niskanen. 
Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA. Edward Elgar 1998. Downs, A.: Political Theory and Public Choice. 
The Selected Essays of Anthony Downs. Volume One. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA. Edward Elgar 
1998.
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Systémovým nedostatkem přírůstkové metody rozpočtování je to, že bere organizační 
strukturu jako danou. To znamená, že pouhá fyzická existence institucí v rámci existující 
rozpočtové kapitoly je považována za dostatečný důvod k financování nákladových prvků. 
Přírůstková metoda sice poskytuje  dostatečné informace o nákladových vstupech, avšak tyto 
nejsou poměřovány k výstupům, k tomu, abychom prověřili skutečný přínos jednotlivých 
organizačních prvků. To může mít v praxi negativní důsledky. Předně mohou být financovány 
některé prvky z organizační struktury, jejichž výstupy ve skutečnosti nikdo nepoptává.

Z toho je zřejmé, že základním nedostatkem této metody je to, že organizační struktura není 
pojímána jako možná nabídka prostředků k realizaci cílů výdajové politiky, nabídka, kterou 
je potřebné na počátku rozpočtového roku prověřovat z hlediska poptávky, resp. účelnosti. 
Existence dané instituce ještě sama o sobě není dostatečným důvodem k financování existujícího  
nákladového prvku z organizační struktury. Financování instituce by mělo primárně předcházet 
prověření účelu  použití instituce s následnou kalkulací očekávaných výstupů. K tomu je potřebné 
implementovat do veřejného sektoru v ČR adekvátní transformační rozpočtové metody.

Jestliže v logice nabídkového přístupu ke tvorbě rozpočtu je existence organizačních prvků 
brána jako východisko ke kalkulaci běžných výdajů a následně k sestavení rozpočtu, v po- 
ptávkovém přístupu působí jiný mechanismus. Tím je zjišťování, nakolik se dané prvky z or-
ganizační struktury podílejí na cílech výdajové politiky. Je prověřována účelnost jednotlivých 
nákladových prvků z organizační struktury s případnou revizí jejího obsahu se zřetelem na podíl 
při plnění cílů výdajové politiky. Forma této verifikace je odlišná v závislosti na používané 
rozpočtové metodě, jak vyplyne z následující analýzy jednotlivých metod vhodných k reformě 
veřejných financí v ČR. Jakou rozpočtovou metodu zvolit pro radikální reformu veřejného 
sektoru?

Pro radikální reformu jednotlivých segmentů veřejného sektoru v ČR lze doporučit metodu 
rozpočtování s nulovou bází (ZBB). Tato metoda je vhodná zejména tam, kde chceme v da-
ném segmentu veřejného sektoru provést radikální reformu. V současné době ji lze uplatnit 
např. v resortu obrany pro projekt profesionalizace armády. Její použití doporučujeme postupně 
využít u všech kapitol státního rozpočtu, neboť je vhodným nástrojem pro radikální změny v jed-
notlivých resortech.

V ČR se ve vládních dokumentech, v souvislosti s reformou veřejných financí,  počítá s kom-
binací programového a výkonového rozpočtování10. Výchozím krokem při programovém roz-
počtování je definování množiny problémů, které potenciálně kladou nároky na zdroje a jejich 
řešení je v tzv. veřejném zájmu. Tento krok je potřebné uskutečňovat v rámci mechanismu 
veřejné volby. Je žádoucí, aby aktivity, jejichž  řešení přesahuje volební cyklus, a jsou svými 
požadavky na zdroje i možnými důsledky pro veřejnost (např. výstavba atomové elektrárny, 
výstavba dálnice) natolik významné, byly projednávány se všemi relevantními subjekty 
politického trhu, aby v budoucnu nedocházelo k jejich zpochybňování. U rozsáhlých investic 
je vhodné hledat konsensuální řešení. Dospěje-li se k rozhodnutí, že uspokojení dané potřeby 
je ve veřejném zájmu, pak je toto očekávání transformováno do podoby cílů dotyčné vládní 
politiky. Logiku tohoto procesu zobrazuje následující obrázek.

10 Hovoří se o tzv. střednědobém programově výkonovém rozpočtování.
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V tomto případě byla vytvořena programová struktura na bázi tzv. činnostního aspektu 
tvorby programové struktury. Tento způsob tvorby programové struktury je vhodné používat 
například při zabezpečování veřejných služeb, kdy k jejich realizaci můžeme najímat externí 
firmy. Programy v tomto případě vypovídají o ekonomických efektech činností, jejichž nositelé 
jsou vně organizační struktury daného resortu (resp. segmentu veřejného sektoru). Zajímá nás, 
nakolik je daná smlouva (contracting out) mezi ministerstvem (agenturou, institucí veřejného 
sektoru) a externím soukromým dodavatelem veřejných služeb účinná z hlediska vynaložených 
nákladů a splněných cílů.

Druhou formou tvorby programové struktury je transformace organizační struktury na 
strukturu programovou.

V tomto případě sestavujeme programovou strukturu z existujících prvků organizační 
struktury. Postupujeme tak, že nejdříve sestavíme dané cíle vládní politiky do pořadí na základě 
některé z kvantifikačních metod. V následujícím kroku cíle seskupujeme z hlediska jejich 
podobnosti a strukturujeme z pohledu obecnosti. Obecné cíle jsou základem pro definování 
hlavních programů.
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V dalším kroku definujeme programy. Ty vznikají jako výsledek dekomponovaných cílů. 
K realizaci uvedených programů hledáme nositele v organizační struktuře. Výběrem prvků 
z organizační struktury a jejich začleněním do struktury programové jsou tyto organizační 
prvky transformovány na prvky programové struktury. Mají své místo v účelově vytvořené 
struktuře, která je budována s ohledem na očekávání (se zřetelem na cíle). Podílem na plnění 
cílů je také definována „užitečnost“ daného prvku a v principu se otevírá možnost odpovědět na 
otázku, jaký je přínos daného prvku a jím kalkulovaných zdrojů s ohledem na výstupy.

Transformace organizační struktury do struktury programové prověřuje účelnost všech 
prvků organizační struktury, poněvadž na počátku každého rozpočtového roku je sestavována 
programová struktura, vytvářen programový plán a programový rozpočet. Kritériem financování 
již není pouhá existence dané instituce, tak jak je tomu např. u přírůstkového rozpočtování, ale 
kvantifikovaný podíl na plnění cílů.

Výhodou programového rozpočtování je, že ho lze implementovat jako regulérní systém 
alokace zdrojů. Pro podmínky ČR lze doporučit, aby programové rozpočtování bylo propojeno 
s časovým výhledem o alokaci zdrojů. Lze doporučit, aby na centrální úrovni byl postupně 
vytvářen komplexní  systém řízení zdrojů ve třech základních rolujících fázích, které po uplynutí 
rozpočtového roku si zachovávají stále stejný časový horizont (dlouhodobá fáze plánování 
zdrojů, střednědobá fáze programování a krátkodobá fáze rozpočtování).

Vláda a jednotliví ministři by tak mohli zaměřovat manažerskou činnost v daném časovém 
horizontu. Zároveň by daný systém umožnil propojit všechny programové aktivity vlády, 
realizovat průhlednou veřejnou kontrolu, poněvadž programová alokace zdrojů umožní  sledovat, 
jak jsou danými programy realizovány cíle vládní politiky. Zároveň v případě rozpočtové 
restrikce budou známy přímé důsledky rozpočtových škrtů. V programové struktuře je zřejmé, 
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jaká programová aktivita je utlumena, resp. omezena. Veřejnost tak může bezprostředně vidět 
důsledky politických rozhodnutí týkajících se restrikce. Správci kapitol jsou pak zbavováni 
alibistické možnosti k plošným škrtům v rozpočtu. Současně tato metoda umožňuje realizovat 
průběžný monitoring o užití zdrojů, provádět audit výdajů ex ante a ex post.

V ČR je vhodné propojit programové rozpočtování s rozpočtováním výkonovým. Také tato 
metoda je založena na logice poptávkového přístupu k rozpočtu. Logika sestavování rozpočtu 
orientovaného na výkon spočívá v propojení (v hledání souladu) mezi cíli vládní politiky, 
jejími nástroji, jimiž jsou tyto cíle uspokojovány, a zdroji, které jsou k tomu zapotřebí. Při 
tomto způsobu financování sledujeme účelové (nikoliv institucionální) hledisko, jež odpovídá 
alokačním cílům transformovaným do programové struktury. Platí přitom, že programové 
aktivity jsou sledovány v systému výkonových ukazatelů. Ve výkonovém rozpočtování mají 
ústřední roli vládní cíle. Jsou „směrnicemi“ k definování výkonu a zároveň kritériem k jeho 
měření. Proto dbáme na to, aby cíle byly měřitelné (vyhodnotitelné). V úvodu rozpočtového 
roku si klademe následující otázky, jak ukazuje tato tabulka.

Uvedené otázky jsou zároveň základními kritérii pro hodnocení realizovaných výdajových 
aktivit. Po uzavření rozpočtového roku na ně hledáme odpověď, vyhodnocujeme cíle, sledujeme 
výkonové ukazatele a efektivnost alokace veřejných výdajů, jak ukazuje tabulka.

Kardinálním problémem při výkonovém rozpočtování je vhodná volba výkonových 
ukazatelů. Výkonové ukazatele by měly vypovídat o podstatě, smyslu, obsahu a účelu dané 
činnosti, nikoliv o její jevové a formální stránce. Tak například při sledování poptávky po 
veřejné službě bychom neměli za výkonové ukazatele stanovovat počet žádostí občanů, počet 
obsloužených pacientů, počet kontrol, apod. Spíše bychom se měli soustředit na podstatu dané 
služby, na její kvalitu. Uvedené jevy bychom potom spíše měli měřit následovně: počtem 
kvalitně (bez reklamace) vybavených žádostí občanů, spokojeností občanů s úrovní ošetření, 
příp. počtem občanů, kteří byli vyléčeni, objemem  kontroly a její náročností, vlivem výsledků 
kontroly na prevenci chyb (nakolik kontrola vedla k nápravě). Výkonové ukazatele lze stanovit 
jak na vstupu, tak i na výstupu.
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Při reformě veřejných financí je vhodné spojit zkušenosti a teoretická východiska progra-
mového rozpočtování a výkonového rozpočtování a koncipovat je jako programově výkonové 
rozpočtování se střednědobým výhledem. Grafické schéma rozpočtování se střednědobým 
výhledem uvádí R. Allen a D. Tommasi.

Východiskem pro reálné sestavování rozpočtu se střednědobým výhledem je správně 
stanovená makroekonomická prognóza a z ní odvozené příjmy a odhadované výdaje v daném 
střednědobém časovém horizontu. Na základě vypracované makroekonomické prognózy 
je možné sestavit reálné cíle vládních politik. K realizaci vládních politik jsou sestavovány 
programy ve formě víceletého klouzavého programování.



23

Strategický tah Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb

Programy jsou oceňovány patřičnými metodami a technikami a začleněny do víceletého 
klouzavého programového plánu. Klouzavý programový plán pokrývá období 3-5 let. Jsou 
v něm uvedeny běžné a kapitálové náklady pro každý rok s bilancí prostředků. Programy jsou 
rozpočtovány tak, jak v čase „nabíhají“. Znamená to, že rolováním v roce 1 je po přezkoumání 
priorit vládních politik zařazen do rozpočtu daný program. Tedy první rok investičních 
programů zahrnuje jen ty projekty, o nichž bylo v procesu veřejné volby rozhodnuto, že budou 
realizovány. Zařazení programu do rozpočtu předchází přísné přezkoumání priorit cílů vládních 
politik (resp.daného sektoru) a prozkoumání konzistentnosti programu (v návaznosti na zdroje) 
s ročním rozpočtem daného sektoru. Roky za horizontem „1“ představují budoucí programy 
(projekty), které se rolovacím procesem, po aktuálním přezkoumání priorit, postupně dostanou 
k realizaci.

Jak je tedy zřejmé, dochází k systémové provázanosti ročního a víceletého rozpočtování 
v daném plánovacím horizontu 3-5 let. Sleduje se přitom, jak jsou cíle vládních politik (jako 
konečné účinky) realizovány v programech na základě sledování ukazatelů výkonu a účinku 
programů. Při překračování výdajů dochází k rozpočtovým škrtům, které jsou vedeny na výše 
zmíněných zásadách cílené restrikce. Platí přitom, že výdaje závisí na prioritách vládní politiky. 
Restrikci výdajů tedy předchází revize vládní politiky (předcházejícího období) a vytyčení 
politiky aktualizované. To také umožní  provádět průběžnou veřejnou kontrolu již na úrovni 
dané vládní politiky.

Ve veřejném sektoru v ČR existuje tzv. procesní monitoring realizovaných výdajových akti-
vit. Tento způsob kontroly je prioritně soustředěn na sledování účetní a právní stránky problému. 
Oba aspekty je jistě potřebné při kontrolní činnosti i nadále sledovat, avšak z ekonomického 
hlediska je daný pohled nedostačující. Neodpovídá totiž na otázku, nakolik je daná alokace  
veřejných zdrojů z hlediska výstupů účelná (tedy skutečně žádoucí), a nakolik je v poměru k vy-
naloženým vstupům efektivní11.

11 Finanční zhodnocení přínosu kontrolní činnosti je v ČR (na úrovni kontroly centrálních výdajů) vyjadřováno 
prostřednictvím tří základních ukazatelů. Tyto ukazatele tvoří: 1. objem finančních prostředků a hodnota hmotného 
majetku státu, které byly kontrolovány, 2. tzv. souhrnný ukazatel finančního zhodnocení, který představuje hodnotu 
finančních prostředků ohrožených nejrůznějšími nedostatky a 3. nedostatky, které jsou podkladem k uplatnění 
nároku na vrácení finančních prostředků nebo majetku státu.
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Jak je zřejmé, daná kontrola je z hlediska způsobu (metody systémové realizace) kontrolou 
procesní a kontrolou ex post. Uvedené základní ukazatele nevypovídají o kontrole účelu 
alokace veřejných zdrojů, ani o efektivnosti alokace. Systém kontroly založené na sledování 
účelu (efektivnosti) veřejných výdajů jako realizovaných výsledků, v ČR dosud neexistuje. 
Jednou ze základních  příčin  přetrvávajícího stavu je to, že ve veřejném sektoru prozatím nejsou 
zabudovány systémové postupy a nástroje, které by sledovaly hledisko účelnosti a efektivnosti 
vynaložených výdajů. 

Podstatná přeměna existujícího stavu předpokládá řešení komplexu úkolů. K nim patří 
i potřebné systémové změny v oblasti kontroly výsledků  veřejných výdajů. Zatímco procesní 
kontrola je kontrolou formální, sledující zejména právní aspekt (dodržování litery zákona), 
kontrola výsledků  je kontrolou obsahovou (věcně ekonomickou),  kontrolou zaměřenou na 
výsledek a na sledování principů 3E (hospodárnosti, efektivity a účelnosti výdajů). Podrobnosti 
a techniky řešení jsou obsaženy v úvodní studii.

Jedním z předpokladů zvýšení výkonnosti veřejných institucí v ČR je systémová (správní) 
přeměna ústředních orgánů státní správy. Pro uskutečnění této změny je potřebné blíže analyzovat 
faktory, které ovlivňují soudobé fungování ústředních orgánů státní správy. 

Odpověď na otázku, „kde jsme“, a na otázku, „proč jsme tam, kde jsme“, spočívá v analýze 
základních faktorů, které podmiňují soudobý stav ústřední státní správy. K těmto faktorům 
zejména patří: tzv. kompetenční zákon, existující „tradiční rozdělení“ působností, resp. dosavadní 
existující způsob tvorby organizační struktury ústředních orgánů státní správy a lobbismus“ na 
úrovni ústředních orgánů státní správy. Určující vliv na vznik a fungování soudobé ústřední 
státní správy má tzv. kompetenční zákon12.

Výchozí stav, související s faktorem tzv. kompetenčního zákona a s potřebou jeho změny,  
popisuje následující tabulka.

12 Jedná se o zákon 2/1969 Sb., zákon České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění změn a pozdějších doplnění. Jak je zřejmé, tento  zákon 
má  historický základ v éře bývalého socialistického Československa.  Po společenském převratu v listopadu 1989  
byl, resp. je  daný zákon  sice průběžně měněn, ale prováděné úpravy nebyly realizovány  systémově, byly často 
prováděny ad hoc.  (Časté)  změny v zákoně byly důvodem pro (časté) změny v organizační struktuře ústředních 
orgánů státní správy.
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Dalším významným faktorem, který ovlivňuje soudobou organizační strukturu ústředních 
orgánů státní správy a proces jejich reorganizace, je existující tradice „rozdělení“ působností 
ústředních orgánů státní správy a způsob, jakým dosud byly prováděny jejich reorganizace. 
Stav a východiska řešení popisuje následující tabulka.

Negativní vliv na soudobý stav ústřední státní správy má i existence lobování. Tento faktor 
je, vzhledem k uvedeným dvěma předchozím, faktorem druhotného vlivu. Má ale svůj vliv, a to 
zejména v souvislosti se změnou vlády po volbách. Lze prokázat, že (zejména po volbách) jsou 
vytvářena nová pracoviště v rámci existujících centrálních orgánů, jejichž důvodem vzniku 
není prioritně potřeba zdokonalení fungování ústředních orgánů státní správy, ale spíše dílčí 
(politické či ekonomické zájmy).
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Soudobé působnosti ústředních orgánů státní správy jsou definovány nesystémově. 
Zákon je definuje pouze popisně, bez funkčních souvislostí. Nesystémový způsob definování 
působností se projevuje i v tom, že chybí funkční vymezení horizontálních vazeb mezi 
jednotlivými ministerstvy. V důsledku toho nejsou dostatečně stanoveny koordinační vazby 
mezi jednotlivými ministerstvy. Dosavadní (časté) reorganizační změny v rámci jednotlivých 
ministerstev nepřinesly očekávaný efekt. Mezi základní příčiny patří:

•  Nevhodně definované reorganizační cíle. Vymezení cílů je obvykle soustředěno na 
kvantitativní stránku a nikoliv na stránku kvalitativní (zlepšení výkonu ministerstva). 
Kvantifikované cíle jsou sice formálně dosaženy, ale ve skutečnosti se jedná o přesun 
personálu z centrální (vyšší) úrovně do (nižší) úrovně ministerských úřadů.

•  Důslednému provedení reorganizace brání i to, že reorganizované složky rozhodují, resp. 
se spolupodílí na tvorbě zámyslu reorganizace.

•  Negativním faktorem ovlivňujícím strukturu ústředních orgánů státní správy je i výše 
zmíněný  lobbismus. Jednotlivé ústřední orgány státní správy při tvorbě působností působí 
jako konkurující si soupeři. Změny ve struktuře ministerstev byly dosud (zpravidla) 
prováděny tak, že návrhy na změny v organizační struktuře ministerstva realizovalo 
dotyčné ministerstvo (nebo přinejmenším na návrhu participovalo). Důsledkem toho 
bylo, že nové organizační struktury prioritně zohledňovaly potřebu „zachování“ dané 
instituce a nikoliv její funkčnost. Reorganizace ústředních orgánů státní správy byla 
prioritně „přesouváním židlí“. Manažeři jednotlivých ministerských pracovišť prioritně 
sledovali zachování své vydobyté pozice.

I přes realizované pozitivní reformní změny současná  struktura ústředních orgánů státní 
správy je poznamenaná vysokým stupněm centralizace. Na základě analýzy tzv. kompetenčního 
zákona i obsahové analýzy skutečné činnosti jednotlivých ministerstev lze vyslovit závěr, že 
činnost ústředních orgánů státní správy má především operativní (a nikoli koncepční!) charakter. 
Tomu odpovídá i organizační struktura jednotlivých ministerstev a jejich personální vybavení. 
Důsledkem toho jsou systémové poruchy projevující se např. v tom, že ústřední orgány státní 
správy se ve své činnosti nesoustřeďují na koncepční, strategické, koordinační a manažerské 
funkce, ale na funkce operativní, které svým obsahem patří do nižší roviny řízení. Zároveň 
existuje nízká úroveň horizontální koordinace mezi jednotlivými pracovišti daného ministerstva. 
Dosavadní existující struktura jednotlivých ministerstev (tedy nezohlednění skutečných potřeb 
k výkonu státní správy v dané oblasti) způsobuje potíže v komunikaci mezi jednotlivými 
ministerstvy. Nejsou např. využívány možnosti standardizace pracovních postupů v řízení i vý-
konu státní správy jednotlivých ministerstev (a to jak v rámci daného ministerstva, tak i mezi 
ministerstvy navzájem).

K překonání uvedeného stavu je potřebné učinit reorganizaci v oblasti ústředních orgánů 
státní správy, přičemž je žádoucí, aby tato reorganizace byla uskutečněna systémově. Možné 
základní metodické kroky zobrazuje následující vývojový diagram.
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Uvedené změny doporučujeme propojit se systémovými změnami v oblasti informačního 
zabezpečení. Na jednotlivých ministerstvech sice existují informační systémy, ale ty nejsou 
v rámci jednotlivých ministerstev dostatečně propojené tak, aby umožňovaly bezprostřední 
využívání informací. Informatizace veřejné správy je chápána pouze jako sběr dat. Důsledkem 
je, že informační systémy nejsou (až na výjimky) používány jako nástroje pro podporu mana-
žerského rozhodování při alokaci veřejných zdrojů, koncepční a programové činnosti atd. 
Informační systémy mají takovou architekturu, že (v lepším případě) umožňují rozhodování 
na bázi zpětné vazby (feed back). Nemají „dopřednou“ vazbu (forward feed back). To sni-
žuje kvalitu manažerského rozhodování, neboť k případným korekcím (v lepším případě) 
nedochází průběžně (aktuálně), ale s časovým prodlením. Funkce informačního systému je 
chápána redukovaně. Existuje ve formě tzv. povinného informačního systému (povinnost vést 
a poskytovat informace). Ten ale nevytváří dostatečné informační zdroje pro kontrolní čin-
nost (veřejnou kontrolu). Na podstatu tohoto problému poukážeme v analýze samostatného 
inovačního proudu.

Ve veřejné správě existuje řada procesů, které mají charakter rozhodovacího procesu13. Ty 
jsou pojímány jako sociální aktivita, která je produkována subjekty veřejné správy. Tato aktivita 
je verbálně popsána v působnostech jednotlivých subjektů14. Systémovým nedostatkem však je, 
že nejsou dostatečně definována kritéria pro dané působnosti. V některých dokumentech se sice 
(implicite, resp. explicite) objevuje, že tímto kritériem je tzv. veřejný zájem, ale jeho vymezení 
je nedostatečné15. Z funkční a strukturní analýzy soudobého systému řízení veřejné správy 
je zřejmé, že na ústřední úrovni státní správy je při řídících procesech používán kontrolní 
systém založený na jednoduché zpětné vazbě. To podstatně determinuje (rozuměj omezuje!)  
řídící možnosti (zejména korekční) všech subjektů veřejné správy. Podstatu uvedeného vztahu 
zobrazuje následující schéma16.

13 Rozhodovacím procesem rozumíme volbu mezi alternativami, tedy přinejmenším mezi variantou „1“ (ano, 
realizovat), resp. „0“ (ne, nerealizovat). Při obsahové analýze činností v ústřední státní správě byly ale nalezeny  
procesy, které vrcholoví představitelé resortu pokládali za rozhodovací činnost, přestože absentoval vzpomínaný 
atribut volby. V tomto případě se nejedná o rozhodování. Není totiž o čem rozhodovat. 

14 Na úrovni ústřední státní správy je zmiňovaný kompetenční zákon.  
15 Tato skutečnost je nepochybně dána tím, že „veřejný zájem“ je pojem normativní, a tudíž o něm nelze 

uvažovat v rovině pozitivní teorie. To, co je předmětem veřejného zájmu by ale mělo být předmětem konsensu 
parlamentních politických stran. 

16 Jak je zjevné, přímá vazba je souhrnem „povelů“ jdoucích od řídícího systému k systému řízenému. 
Je v nich obsažen cíl činnosti subjektu v procesu řízení. Zpětná vazba mezi subjektem a objektem řízení je 
vyjádřením „druhé stránky“ subjekto-objektového vztahu rozhodovacího procesu. Je procesem porovnávání  
stupně dosahování vytyčeného cíle, který si jednotlivé subjekty veřejného sektoru  kladou a zároveň je korekcí 
„povelů“ přímé vazby. 
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Z analýzy soudobého stavu řídících procesů ve veřejném sektoru vyplývá, že způsob řízení, 
založený na jednoduché zpětné vazbě, patří ke kritickým článkům řídících procesů ve veřejném 
sektoru. Informační kanály zpětné vazby jsou  příliš „úzké“. Proto jimi proudí nedostatečné 
množství potřebných informací, které jsou navíc zájmově zkreslené, nutných ke korekcím 
řídícího procesu. V praxi veřejného sektoru tuto skutečnost registrujeme např. tak, že vládní 
opatření (resp. jejich účinky) přicházejí s časovým zpožděním. Tato skutečnost je dána 
především systémovými příčinami, které vyplývají z podstaty řídících procesů ve veřejném 
sektoru, které jsou (v lepším případě) založeny na kontrole působící na bázi zpětné vazby.

Tento způsob řízení a kontroly je založen na postupu, kdy v procesu zpětné vazby jsou 
zjišťovány odchylky od cílového stavu (resp. standardů). Na základě těchto odchylek je pak 
realizován korekční proces. Ten je ale nedostatečný. Ideálním stavem je takový korekční proces, 
který používá aktuální informace, kdy jsou k řídící činnosti dostupné informace o tom, co se děje 
právě tehdy, když se to děje. Informace v reálném čase ale ještě nejsou prostředkem kontroly 
v reálném čase. To se projevuje v tom, že řídící subjekty veřejné správy proto nejsou schopny 
provádět kontrolu v reálném čase. Analýza dosavadního fungování informací (informačního 
systému) ve veřejné správě  ukazuje, že v současné době sice již existuje relativně bohatý 
zdroj informací, ale tyto informace je potřebné ještě zpracovávat - např. porovnat se standardy, 
stanovit odchylky a navrhnout korekce. To všechno si vyžaduje určitou dobu. Časové zpoždění 
je téměř bez výjimky ekonomickou ztrátou. Proto je  vhodné, aby se integrální součástí reformy 
veřejné správy, její přeměny na poptávkový systém, stalo  zavedení adekvátního podpůrného  
informačního systému, tzv. kontroly  s „dopřednou“ vazbou.

Důvod pro zavedení této formy kontroly ukažme na následujícím případě. Ministr přijímá 
rozhodnutí (např. v oblasti řízení zdrojů), přičemž ke svému rozhodnutí má „nejčerstvější“ údaje 
staré několik měsíců (možná týdnů). Jeho rozhodnutí však již nemusí být aktuální, poněvadž 
procesy ve veřejné správě jsou zjevně dynamické. Proto je potřebné ve veřejné správě  vytvořit 
takový systém kontroly, který by umožňoval řídícím pracovníkům uskutečňovat korekční 
opatření včas. Zpětná vazba, která je zabudována na výstupu, je pro plnění tohoto požadavku 
nedostačující. Vhodným prostředkem, jak předejít uvedeným důsledkům přímé vazby, je 
zavedení kontroly s „dopřednou“ vazbou.

Jak je ze schématu zřejmé, zpětná vazba, jež je zabudována na výstupu systému, není schopna 
náležitě tuto funkci plnit. Korekce může být plně účinná tehdy, je-li aktuální. V opačném případě 
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je korigováním minulého, a na minulosti, jak známo, nelze nic změnit. Proto je potřebné ve 
veřejné správě vyvíjet systém kontroly s „dopřednou“ vazbou, kdy dochází ke korekci 
ještě než dojde k ovlivnění výstupu. 

Dosavadní způsob řízení, který je  používán na úrovni ústřední státní správy, lze označit 
termínem „úkolové řízení“, jehož podstatou je operativnost řízení. Takové řízení je nevhodné 
z hlediska dlouhodobé realizace koncepcí a strategických cílů.

 

Podstatou metody řízení podle cílů je zabezpečit fungování daného ministerstva (orgánu 
ústřední státní správy) na základě týmové  tvorby dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých 
cílů, přičemž jsou využívány sociálně psychologické faktory stimulace podřízených složek 
(participace).
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Zásadou tvorby cílů při uplatňování metody řízení dle cílů je iniciativní spoluúčast 
jednotlivých složek daného ministerstva (resp. segmentu veřejného sektoru) při formulování 
cílů. Ty jsou odvozovány od obecného cíle (cílů  nultého řádu). Postupným dekomponováním 
cílů na cíle nižšího řádu tak vzniká strom cílů, jak naznačuje následující obrázek.
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Metodicky lze při implementaci této metody postupovat podle následujícího vývojového 
diagramu.
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Protože daný orgán ústřední státní správy je hierarchickým systémem, musí být jednotlivé cíle 
koordinovány. Znamená to, aby jednotlivé cíle (v případě ministerstva) úseků, správ, odborů a úřadů 
vycházely vždy z cíle nultého řádu, resp. cíle vyššího řádu, přesně jej obsahově identifikovaly a pa-
třičně dekomponovaly na úroveň své složky. To se děje v procesu spolupodílení se jednotlivých 
složek na definování vlastních cílů. To předpokládá, aby jednotlivé cíle byly přiměřeně konkrétní 
a vzájemně skloubené do soustavy cílů daného resortu (segmentu veřejného sektoru). Zde je 
rovněž podstatná odlišnost od „úkolového“ řízení, neboť cíle si v tomto případě konkretizují 
jednotlivé podřízené složky samy. Nejsou jim direktivně zadávány, ale jsou podřízenou složkou 
samostatně vyvozovány z cíle nadřízeného. Jak je zjevné, uvedený popis práce s cíli sleduje 
organizační strukturu daného resortu (segmentu veřejného sektoru). Jedná se tedy o vertikální 
rovinu cílů. Tvorba cílů musí obsahovat i aspekt časový. Z tohoto hlediska jsou cíle členěny na 
dlouhodobé (s výhledem 10-15 let), střednědobé (s výhledem 3,5-7) let a krátkodobé (zpravidla 
s ročním časovým horizontem, resp. s horizontem, který se kryje s rozpočtovým obdobím). 
Dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle daného veřejného segmentu (resortu, úseku, odboru 
atd.) jsou pak označeny jako cíle příslušného řádu, přičemž v jejich rámci jsou definovány 
tzv. klíčové cíle. Aplikace tvorby klíčových cílů je obsažena v úvodní studii.
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Výzkumný tým konstatuje, že původní stanovené cíle byly splněny v souladu s časovým 
plánem a se zadáním úkolu. Analýza prokázala, že v ČR dominuje nabídkový přístup veřejné 
správy. Jeho transformace na systém poptávkový je možná na základě realizace strategického 
tahu, k němuž vedou tzv. inovační trajektorie. Tyto trajektorie jsou identifikovány z hlediska 
určení výchozího stavu s následnou analýzou stavu konečného, resp. východisek řešení a návrhů 
na další výzkum.

Výsledná zpráva je syntézou základních myšlenek, k nimž se výzkumný tým dopracoval při 
řešení problému. Podrobnosti jsou dostupné v jednotlivých přílohách (případových studiích) 
a ve zprávě z empirického výzkumu v Karlovarském kraji.

Výzkumný tým sebekriticky konstatuje, že vzhledem k časovým limitům a výzkumným 
kapacitám se ne zcela podařilo propojit inovační přístup s přístupem empirickým.

V této souvislosti si uvědomujeme, že v dané etapě poznání „víme, co je potřebné dělat“. Je 
dostatečně identifikován výchozí stav, tedy objekt, který je třeba měnit. (Tedy je nám známa 
otázka, co je třeba měnit?).

Současně jsou identifikovány základní trajektorie a předpoklady k realizaci stavu cílového. 
(Tudíž známe rámcovou odpověď na otázku, jaké jsou podmínky a předpoklady dané 
změny?). Otevřena zůstává otázka, jak prakticky postupovat k cílovému stavu? Výzkumným 
úkolem dalšího období by proto mělo být podrobné rozpracování implementačních strategií 
a postupů, jak dané změny realizovat, a to zejména s ohledem na propojení všech rovin veřejné 
správy.
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