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Hypotézy
Organizace nelze optimálně řídit podle několika souběžných, na sobě vzájemně
nezávislých systémů managementu zaměřených na různé oblasti řízení. Je proto
zapotřebí tyto využívané systémy managementu vhodným způsobem sjednotit,
integrovat.
Schopnost zavedeného systému managementu plnit požadavky a kritéria několika
různých modelů/systémů managementu nemusí zabezpečit jeho celkovou
efektivnost a/nebo účinnost.
Systém managementu může být efektivní pouze tehdy, jestliže pokrývá všechny
procesy a činnosti organizace, jejich vzájemné vztahy, vazby a souvislosti mezi
nimi.
Jestliže organizační struktura a definování rolí a jednotlivých pracovních pozic
nevychází z uplatňovaného systému managementu nebo alespoň s ním není
v souladu, potom se významně snižuje výkonnost organizace a kvalita
poskytovaných služeb.
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Předpoklady uvažovaného modelu systému managementu
Podpora udržitelného rozvoje, kvality, transparentnosti a efektivnosti řízení
organizací veřejné správy zpracováním metodického postupu k vymezení modelu
komplexního systému managementu, který by:
zahrnoval a usměrňoval všechny činnosti, procesy, organizační útvary, orgány,
řízení a zaměstnance dané organizace,
používal zásady managementu kvality a/nebo koncepce excelence,
zohledňoval identifikovanou „dobrou praxi“ organizací,
poskytnul postup pro nastavení organizační struktury organizace vycházející
z prostředí uplatňovaného systému managementu,
zabezpečil efektivní řízení organizace, způsobilost a užitečnost procesů systému
managementu,
zavedl procesní přístup, procesně orientovaný systém managementu,
pomohl předcházet změnovým řízením a neshodám v případě nově zaváděných
systémů managementu.
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Předpoklady uvažovaného modelu systému managementu
Podpora dosažení cílů
„Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 – 2020“
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Schopnost pokrýt prostředí veřejné správy
Dle metodiky zavedený uvažovaný systém managementu by měl mít schopnost
sjednotit a plnit požadavky/kritéria systémových přístupů, metod a nástrojů řízení
kvality zaváděných v organizacích veřejné správy:
požadavky na systémy managementu kvality (QMS), popř. požadavky na jiné
systémové přístupy dle koncepce ISO: EMS (EMAS), HSMS, ISMS, EnMS,
kritéria/subkritéria modelu CAF a/nebo Modelu excelence EFQM,
kritéria místní Agendy 21,
Kritéria (témata) Společenské odpovědnosti,
kritéria kvality - oblasti a znaky kvality - doporučeného rozsahu řízení kvality v
územních samosprávných celcích.
Při modelování systému managementu bude aplikován rozvojový přístup založený
na hledání nových procesů a služeb; na maximalizaci užitku a přidané hodnoty; na
inovacích procesů a služeb; na zvýšení efektivnosti a způsobilosti procesů; na
rozvoji pracovníků.
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QMS dle ISO 9001, CAF

Struktura normy
ISO 9001
v cyklu PDCA

Model CAF (Společný
hodnoticí rámec Common Assessment
Framework)
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Model excelence EFQM, koncepce excelence
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Nástroj k hodnocení a doporučení k rozvoji organizace
Stav a míra uplatňování systémových přístupů k řízení kvality je v organizacích
veřejné správy na rozdílné úrovni.
Využití modelu systému managementu bude proto závislé na získání
porovnatelných a objektivních zjištění z hodnocení aktuálního stavu systémů řízení
organizace.
Hodnocení organizací je přednostně prováděno dle doporučeného rozsahu řízení
kvality v územních samosprávných celcích nebo dle kritérií/subkritérií modelu CAF,
popř. ve spojení s požadavky na systémy managementu kvality dle ISO 9001 .
Příklady závěrů hodnocení:
o identifikované silné stránky a příležitosti ke zlepšení činností/procesů,
o doporučení k zdokonalení procesů nebo struktury systému managementu
pomocí hledání jejich výkonnějších řešení
o společné hledání nových procesů a typů služeb přinášejících zvýšení hodnoty
pro občany, partnery a zainteresované strany

Metodické
doporučení

CAF 2013
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Nástroj k hodnocení - doporučený rozsah řízení kvality v ÚSC
Posouzení zavedení a udržování
řízení kvality v územních
samosprávných celcích je
porovnáním úrovně skutečného
stavu zavedení oblastí/prvků
kvality s doporučeným stavem
zavedení oblastí/prvků řízení
kvality.
Oblasti kvality (strategické řízení,
finanční řízení, procesní řízení,
zajištění služeb veřejné správy,
zainteresované strany, personální
řízení) jsou definovány
v „Metodickém doporučení k
řízení kvality v ÚSC“.
Doporučený
rozsah
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Plánovaná charakteristika systému managementu (SM)
SM je jediný využívaný systém řízení organizace.
Procesní přístup je zaveden. Cyklus PDCA je aplikován ve všech procesech.
Strategické řízení je nastaveno podle cílů (výsledků) s působností na
organizační útvary/zaměstnance. Cíle a výsledky jsou konzistentní se strategií a
uvažují sdílené hodnoty.
Principy managementu kvality a/nebo koncepce excelence jsou aplikovány ve
všech procesech SM.
Rizika každého procesu SM jsou zvažována.
Odpovědnosti, pravomocí a povinnosti zaměstnanců/rolí v procesech SM jsou
určeny. Jsou stanoveny odpovědnosti za efektivnost, výkonnost a přizpůsobivost
procesů/činnosti konkrétním zaměstnancům a rolím.
Působnost a závaznost procesů systému managementu se týká všech
zaměstnanců. Závislosti mezi rolemi vedoucích zaměstnanců všech úrovní a
vlastníků procesů (znalostních pracovníků) jsou nastaveny.
Zaměstnanci se zaměřují na hledání nových procesů/produktů/služeb a na
přínos své práce.
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Plánovaná charakteristika systému managementu (SM)
Je zajištěno sdílení znalostí a informací mezi zaměstnanci.
Klíčové výkonnostní ukazatele (metriky) jsou definovány pro každý proces
SM.
Jsou nalezena nejvhodnější místa v SM k realizaci činností procesů.
Struktura řídicích dokumentů (interních a externích předpisů) je v souladu s
posloupností procesů SM. Řídicí dokumenty usměrňují komunikaci mezi
zaměstnanci a poskytují jim potřebné informace.
Je zaveden kontrolní systém. Výkonnost a způsobilost procesů a výsledků
procesů je monitorována, měřena, analyzována a zlepšována, rizika jsou
řízena.
Postupy pro zlepšování, změnová řízení, řízení neshod a ukládání opatření
jsou plošně aplikovány ve všech procesech.
Identifikovaná dobrá praxe je uvažována v příslušných procesech.
Organizační struktura je vhodně nastavena včetně rolí jednotlivých
pracovních pozic, vychází ze systému managementu a podporuje jeho
efektivnost a účinnost.
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