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Vážená paní, vážený pane, 
 

dovolte mi požádat Vás o spolupráci při mapování stavu rozšíření metod 
kvality na úrovni územních samosprávných celků. Ministerstvo vnitra připravilo ve 
vazbě na realizaci Implementačního plánu pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné 
správy dotazníkové šetření, jehož cílem je zprostředkovat zkušenosti s využíváním 
metod kvality v úřadech územní samosprávy, resp. nastínit požadavky úřadů týkající 
se dalšího rozvoje kvality v těchto úřadech.  

 
Zpracování Analýzy využívání metod kvality ve veřejné správě představuje 

první opatření, které má být realizováno v rámci plnění specifického cíle 1.3 
Rozšíření metod kvality ve veřejné správě Strategického rámce rozvoje veřejné 
správy České republiky pro období  2014-2020.  

 
Analýza využívání metod kvality na úrovni ÚSC má sloužit zejména: 

• ke zmapování stavu využívání metod kvality na úrovni územní samosprávy, 
• k získání podkladů pro nastavení dalšího rozšiřování metod kvality v území 
(podpora zavádění metod kvality, rozvoj metod kvality, resp. vzdělávání v oblasti 
řízení kvality); 
• ke zhodnocení názorů na využívání metod kvality organizacemi územní 
samosprávy, včetně sběru podnětů k dalšímu rozvoji řízení kvality v území. 

 
Rád bych Vás, či Vámi pověřeného pracovníka požádal o vyplnění dotazníku 

připraveného ke zjišťování využívání metod kvality ve vaší organizaci (v termínu do 
5. října 2015). On-line dotazník naleznete na adrese: http://mvcr.formees.cz/f/kvalita/. 
Dále Vás prosím o předání dotazníku na vám podřízené úřady.  

 
Na základě výstupů dotazníkového šetření Ministerstvo vnitra zpracuje 

varianty řešení dalšího postupu rozšiřování metod kvality ve veřejné správě 
v souladu se specifickým cílem 1.3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy.    

 
Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníkového šetření.  

 
S pozdravem 
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Rozdělovník: 
 
ředitelky a ředitelé krajských úřadů 
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy 
tajemnice a tajemníci obcí s rozšířenou působností 
tajemnice a tajemníci městských částí Prahy 
 
 
na vědomí: 
 
Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů 
Národní síť zdravých měst 
Svaz měst a obcí České republiky 
Sdružení místních samospráv ČR 
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