
Výroční konference
Aspen Institute C

E
Budoucnost státní správy 
ve střední Evropě

Budoucnost státní 
správy ve střední 
Evropě
Dan Svoboda, Tomáš Karakolev, Jan Indráček, McKinsey & Company  
Vypracováno pro výroční konferenci Aspen Institute Central Europe.

Vlády zemí střední Evropy ve svém úsilí o udržení a posílení ekonomické 
prosperity se budou muset v nejbližších desetiletích systematicky věno-
vat celé řadě důležitých otázek. Může se jednat například o celkové ožive-
ní po pandemii onemocnění covidu-19, dekarbonizaci velkých částí eko-
nomiky, digitalizaci státní správy a  transformaci trhu práce v  důsledku 
automatizace. Úkolem pro jednotlivé orgány státní správy bude pak uvést 
příslušné vládní politiky do praxe bez ohledu na konkrétní politické smě-
řování a priority jednotlivých vlád. Účinná a efektivní státní správa může 
zajistit, aby realizace těchto politik a využívání veřejných prostředků pro-
bíhaly cíleně a účelně. Mezinárodní srovnání ukazují, že ve střední Evropě1 
je ve státních správách nadále prostor pro zlepšení. Týká se to především 
oblastí nastavování mechanismů pro plnění hlavních priorit, stanovování 
a měření cílů založených na výsledcích, vyhledávání a udržení talentova-
ných zaměstnanců a digitální transformace služeb určených pro občany 
či interních procesů státní správy.

1) V celé studii definováno jako Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko.
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Úvod
Tato studie vysvětluje, jakým způsobem lze v zemích střední Evropy provést modernizaci 

v oblasti státní správy. Potřeba změn vychází ze čtyř argumentů:

1. Orgány státní správy jsou nezbytné pro zajištění prosperity zemí střední Ev-

ropy, neboť ovlivňují významnou část národního HDP. Celkové vládní výdaje činily 

ve střední Evropě v průměru 42,9 % HDP.2 Z toho v roce 2019 dosahovaly přímé vlád

ní investice ve střední Evropě 4,7 % HDP, což je momentálně o 50 % více, než činí 

průměr evropské čtrnáctky.3 Toto číslo navíc dále poroste, pokud budou navyšovány 

investice do infrastruktury či digitální modernizace státní správy v rámci programů 

oživení po pandemii koronaviru. O konkrétních politikách sice vždy rozhodují politi

ci, ale úkolem státní správy je následně zajistit, aby tyto politiky byly uskutečňovány 

správně a  účinným způsobem. Náklady na provoz samotné státní správy činily ve 

střední Evropě v průměru 3,6 % HDP.4

Graf 1: Vládní investice jako procento HDP 
Zdroj: OECD
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2) Government at a Glance 2021. OECD [online]. 2021 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/
governance/government-at-a-glance-2021_1c258f55-en;jsessionid=_dBPafwn3lRqtTuIgemQV8XC.ip-10-240-5-183. 
Tento údaj zahrnuje platby do zdravotních a sociálních systémů, provozování vzdělávacích systémů a systémů soudnictví, 
podporu veřejných investic a také podporu soukromých investic, pokud jsou nezbytné k dodávkám veřejných statků.

3) Původních 15 států EU bez Velké Británie. Zahrnuje Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, 
Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko.

4) General government expenditure by function (COFOG). Eurostat [online]. 2021 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10A_EXP__custom_1300362/default/table?lang=en. 
Výdaje na obecnou veřejnou správu minus výzkum a vývoj, zahraniční hospodářská pomoc a dluhové transakce.
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2. Státní správy musí řešit nové výzvy, které vyplývají z  jejich role tvůrců politik, 

realizátorů, financujících subjektů či facilitátorů. V několika nejbližších letech budou 

státy střední Evropy muset pravděpodobně přejít na nízkouhlíkové hospodářství, di

gitalizovat veřejnou správu, zajistit rekvalifikaci více než třinácti milionů obyvatel5 ve 

snaze připravit se na to, jaká bude „budoucnost práce“, a současně řešit regionální, 

ekonomické a sociální nerovnosti.

Orgány státní správy budou mít také rozhodující vliv na to, nakolik efektivně bu

dou realizovány rozpočty národních plánů pro oživení a odolnost (National Recovery 

and Resilience Plan, NRRP, v hodnotě cca 57 miliard EUR pro střední Evropu).6 Tyto 

plány, jež z velké části čerpají prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery 

and Resilience Facility, RRF), tvoří nejdůležitější součást programu NextGeneration

EU. Ten alokovanou částkou více než sedmkrát převyšuje Marshallův plán (po úpravě 

o inflaci) a představuje historický finanční závazek Evropské unie. Zatímco samotná 

alokace zdrojů se odvíjí od politických rozhodnutí zvolených představitelů, realizace 

jednotlivých politik bude úkolem příslušných orgánů státní správy. Státní správy zemí 

budou schopny lépe zvládnout složitost implementace a koordinace, pokud si pro ně 

vytvoří nové dovednosti.

3. Důvěra občanů ve veřejný sektor je v zemích střední Evropy (37 %) na zákla-

dě průzkumu Gallup World Poll poměrně nízká ve srovnání se západní Ev-

ropou (58 %).7 Nízká je v regionu také míra spokojenosti občanů se službami posky

tovanými státem. V  roce 2020 například spokojenost se službami, zdravotnictvím, 

školstvím nebo soudnictvím ve střední Evropě dosahovala v  průměru 52  % oproti 

71 % v západní Evropě.8

5) The Rise of Digital Challengers. McKinsey & Company [online]. 2018 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://
digitalchallengers.mckinsey.com. Ekvivalent pracovních míst, která zanikla v důsledku automatizovaných činností – 
celkový údaj pro Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

6) Recovery Plan for Europe. European Commission [online]. [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/
strategy/recovery-plan-europe_en#financing-the-eu-long-term-budget-and-nextgenerationeu.

7) Gallup World Poll citováno v: Government at a Glance 2021. OECD [online]. 2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://
www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2021_1c258f55-en.

8) Kalkulace OECD založeny na datech World Values Survey a European Values Study, 2017-20, citováno v: Government 
at a Glance 2021. OECD [online]. 2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/
government-at-a-glance-2021_1c258f55-en.
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Pokud jde o výhled do budoucna, podle průzkumu Eurobarometer méně než třetina 

občanů střední Evropy souhlasila nebo rozhodně souhlasila s  tvrzením, že jejich vládě 

„lze důvěřovat v tom, že prostředky z programu NextGenerationEU využije řádně“. Na

proti tomu v zemích evropské čtrnáctky uvedený názor zastávalo 52 % občanů.9 Občané 

ve střední Evropě jsou skeptičtí možná i proto, že se veřejné projekty v regionu jen složitě 

realizují. Průzkum provedený mezi třemi tisíci státními úředníky v 18 zemích totiž ukázal, 

že 80 % transformačních projektů ve veřejném sektoru nenaplní své cíle navzdory tomu, 

že 93 % respondentů považovalo cíle těchto transformačních projektů za realistické.10

Graf 2: Důvěra ve schopnosti vlády 
Zdroj: OECD
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4. V  regionu existuje celá řada příkladů úspěšných projektů veřejného sektoru. 

Některé z nich by mělo být možné replikovat v jiných organizacích státní správy. Jedná 

se například o tyto projekty:

Česká republika: Projekt Bankovní identity, který byl vytvořen ve spolupráci s čes

kými bankami, umožňuje občanům využívat bankovní aplikace pro přístup ke služ

bám elektronické veřejné správy (např. k aplikaci pro sčítání lidu či certifikátům o bez

infekčnosti v souvislosti s onemocněním covid19).  Tato služba bankovní identity, jež 

9) State of the European Union. Eurobarometer [online]. 2021 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.
eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf.

10) ALLAS, Tera, Martin CHECINSKI, Roland DILLON, Richard DOBBS, Solveigh HIERONIMUS a Navjot SINGH. 
Delivering for Citizens: How to Triple the Success Rate of Government Transformations. McKinsey & Company [online]. 
2018 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/
delivering-for-citizens-how-to-triple-the-success-rate-of-government-transformations.
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je automaticky přístupná zákazníkům zúčastněných bank, byla spuštěna začátkem 

roku 2021 a v srpnu téhož roku již měla stovky tisíc aktivních uživatelů.11

Slovensko: V roce 2012 zahájila vláda program ESO pro efektivní, spolehlivou a ote

vřenou veřejnou správu s cílem snížit administrativní zátěž pro občany i firmy12 a zá

roveň dosáhnout úspory nákladů.13 Integrací specializovaných místních orgánů státní 

správy do centrálního státního úřadu vznikla pracoviště, kde si občané mohou zařídit 

vše potřebné na jednom místě (tzv. onestop shops).14 Více než 90 % slovenských obča

nů hodnotilo vznik těchto úřadů kladně.15

Polsko: V roce 2015 byla zahájena integrace služeb pro podnikatele v podobě digi

tálního kontaktního místa (biznes.gov.pl). I díky němu si Polsko získalo za svou re

formu regulace podnikatelů ocenění mezi zeměmi OECD s vysokými příjmy v rámci 

zprávy Doing Business.16

Maďarsko: Od roku 2019 mají maďarští občané možnost podávat svá daňová při

znání elektronickou formou. Většině občanů finanční úřad žádost předvyplní na pře

hledné internetové platformě a poté je vyzve, aby si ji pouze zkontrolovali a schválili 

(přičemž většina z nich ani nepotřebuje provádět žádné úpravy).17

Potřebné kompetence státní správy
Státní správa může přinášet občanům potřebné služby jen tehdy, pokud disponuje celou řa

dou schopností, jež jdou daleko nad rámec jejího tradičního poslání, kterými jsou expertíza 

v oblasti jednotlivých politik a plnění administrativních funkcí. Rámcově tyto dovednosti 

11) PEČINKOVÁ, Ivana. Konec čekání ve frontách na úřadech? ‚Zajít‘ se tam dá i virtuálně přes bankovní identitu. Lidovky.
cz [online]. 29. 8. 2021 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/konec-cekani-ve-frontach-na-
uradech-zajit-se-tam-da-i-virtualne-pres-bankovni-identitu.A210828_105433_ln_ekonomika_rkj

12) OECD. Slovak Republic: Developing a Sustainable Strategic Framework for Public Administration Reform [online]. 
OECD Publishing, 2014 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/slovak-republic-
developing-a-sustainable-strategic-framework-for-public-administration-reform_9789264212640-en#page50.

13) ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa. Ministerstvo vnútra SR [online]. 2013 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné 
z: https://www.minv.sk/?eso-efektivna-spolahliva-otvorena-verejna-sprava.

14) NEMEC, Juraj. Public Administration Reforms in Slovakia: Limited Outcomes (Why?). ResearchGate [online]. 2018 [cit. 
19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/326480303_Public_Administration_Reforms_in_
Slovakia_Limited_Outcomes_Why.

15) Ze vzorku 5 000 respondentů. 
MITRÍK, Karol. Záverečná správa: Implementácia Programu ESO. Najvyšší kontrolný úrad [online]. 2017 [cit. 
19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96040--110.pdf.

16) HAMMERSCHMID, Gerhard, M. ORAMUS, Stanislaw MAZUR, M. MOŻDŻEŃ a Nick THIJS. Public Administration 
Characteristics and Performance in EU28: Poland. Publications Office of the European Union  [online]. 2018 [cit. 
19. 10. 2021]. Dostupné z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a841d29-9612-11e8-8bc1-
01aa75ed71a1/language-en.

17) Viz online formulář na internetových stránkách maďarské veřejné správy. Dostupné z: https://onya.nav.gov.hu/#!/login.
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potřebné pro výkon moderní státní správy popsala řada mezinárodních a akademických in

stitucí. Například takto je definuje OECD:

Příklad 1: Rámec OECD pro kompetence státní správy

1. Poradenství a analýza v oblasti vytváření politik („policy“)

2. Poskytování služeb a zapojení občanů

3.  Zadávání zakázek a uzavírání smluv s cílem zajistit investice či 

služby třetích osob

4.  Vytváření a využívání sítí uvnitř i vně veřejného sektoru za účelem 

řešení složitých problémů18 

„Profesní kvality“, které musí zaměstnanci státní správy 

mít, aby byli schopni plnit úkoly, které se od nich očekávají

1. Profesní hodnoty

2. Zaměření na budoucnost a práce s fakty a daty

3. Inovativní přístup s cílem hledat řešení nově vznikajících výzev

Zaměstnanci státní správy musí disponovat širokou škálou různých schopností. Dobrou 

ukázkou je například šíře úkolů, před které státní správu postavila pandemie onemocnění 

covid19.

• Poradenství a analýzy sloužící jako podklad pro politiky ohledně trasování kontak

tů, pravidel a omezení pro cestování do zahraničí nebo zákazu pobytu a návratu dětí 

do škol.

• Poskytování služeb a zapojení občanů za účelem vytvořit jasnou komunikaci pande

mických omezení a možností rezervace termínů očkování prostřednictvím různých 

kanálů.

• Zadávání zakázek a uzavírání smluv o nákupu respirátorů, vakcín či logistických slu

žeb v krátkém čase, ve velkém objemu a od důvěryhodných dodavatelů.

• Využívání sítě nezávislých odborníků ve spolupráci s představiteli regionů a obcí, kteří 

mohou pomoci minimalizovat dopad pandemie na provoz škol, poskytovat dodateč

nou podporu zranitelným dětem a  lépe porozumět tomu, jakou podporu budou ke 

svému přežití potřebovat lokální firmy.

18) OECD. Skills for a High Performing Civil Service. OECD Public Governance Reviews [online]. OECD Publishing, 2017 
[cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.oecd.org/gov/skills-for-a-high-performing-civil-service-9789264280724-en.
htm.
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Státní správa musí dobře fungovat v rychle se měnícím a stále složitějším prostředí, zatímco 

od vlád se očekává, že budou schopny úspěšně čelit novým dlouhodobým výzvám. V závis

losti na své situaci by se tak státy střední Evropy mohly inspirovat některými z následujících 

opatření:

1. Zřizování centrálních realizačních jednotek (tzv. Delivery Units) zodpověd-

ných za realizaci hlavních vládních priorit. Jedná se o dočasné opatření, které by 

mohlo pomoci státní správě realizovat některé programy dříve, než se jí podaří vybu

dovat si ve větším měřítku své vlastní kapacity. Uvedené realizační jednotky by mohly 

přinést rychlé výsledky, které by pak sloužily jako pozitivní impuls pro dlouhodobá 

zlepšení.

2. Vymezení prioritních oblastí s očekávanými výsledky. Správná prioritizace po

žadovaných výsledků vede k lepší alokaci zdrojů a sladění státních úředníků ohledně 

zaměření jejich pracovního úsilí. Měření výsledků a zpětná vazba následně vede ke 

zlepšování výkonnosti státní správy.

3. Stále důležitější schopnost státní správy získávat, udržovat si a dále rozvíjet 

talent. Z našeho výzkumu vyplývá, že u náročných pozic v oblastech, jako je napří

klad řízení týmů či vývoj softwaru, mohou být vysoce výkonní pracovníci až osmkrát 

efektivnější než jejich kolegové.19

4. Digitální transformace a rozhodování založené na datech. Většina odvětví se 

dnes proměňuje v  důsledku automatizace práce a  systematického shromažďování 

a analýzy dat. Státní správa by se těmito změnami v jiných sektorech mohla také in

spirovat. Zlepšit by se mohly kvalita a rychlost procesu tvorby politik, efektivita ad

ministrativních úkonů nebo kontakt s občany a jejich zapojování do zlepšování jejich 

zákaznické spokojenosti. Modernizací technologií a ditalizací procesů by pak došlo ke 

snížení rizik a nákladů vyplývajících ze zastaralých IT systémů.

Zbývající část studie se zaměřuje na tyto čtyři oblasti ve větším detailu a přináší příklady, 

které mohou být inspirací pro státní správu.

19) KELLER, Scott. Attracting and Retaining the Right Talent. McKinsey & Company [online]. 2017 [cit. 19. 10. 2021]. 
Dostupné z: https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/
attracting-and-retaining-the-right-talent.
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Zřizování centrálních realizačních jednotek pro realizaci 
hlavních vládních priorit
Typické procesy přípravy politik jsou často pomalé a řídí se historickými pravidly a hierar

chiemi. Zaměřují se na jejich detailní a kvalitní tvorbu, ale nikoli na jejich účinnou realizaci. 

Plánování a realizace transformačních projektů naopak vyžaduje rychlé a stabilní tempo, 

menší hierarchii, blízkou spolupráci jednotlivých orgánů a flexibilitu při řešení vzniklých 

problémů. Průzkum, který jsme v roce 2017 provedli mezi státními úředníky z 18 zemí, uká

zal, že přibližně polovina úspěšných transformačních projektů byla koordinována speciali

zovaným centrálním realizačním týmem (zatímco u neúspěšných transformací takovýmto 

týmem disponovala jen čtvrtina projektů).20

Graf 3: Společné znaky úspěšných transformačních projektů 
Zdroj: Průzkum uskutečněný organizací McKinsey Center for Government Transformation
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Základem úspěšných transformačních projektů je koordinace a pravidelné tempo.
Respondenti uvedli, že opatření byla přijata během transformace.
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Evropy měly nyní zvážit vytvoření podobných realizačních týmů. Některé z nich již skuteč

ně tyto týmy začaly vytvářet.

Dlouhodobě mohou existovat lepší a udržitelnější řešení pro zajištění dodání vlád

ních priorit – například skrze organizační změny a nábor nových talentů. Realizační jed

notka na úrovni předsedy vlády může ale zajistit rychlé a viditelné výsledky, které mohou 

20) ALLAS, Tera, Martin CHECINSKI, Roland DILLON, Richard DOBBS, Solveigh HIERONIMUS and Navjot SINGH. 
Delivering for Citizens: How to Triple the Success Rate of Government Transformations. McKinsey & Company [online]. 
2018 [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/
delivering-for-citizens-how-to-triple-the-success-rate-of-government-transformations.
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vytvořit momentum a zajistit podporu jak státních úředníků, tak veřejnosti pro moderni

zační program státní správy.

Centrální realizační jednotky poskytují podporu při tvorbě plánů, pomáhají řídícím 

pracovníkům stanovovat priority, důsledně měří výsledky a podávají o nich zprávy, podpo

rují koordinaci mezi jednotlivými resorty a pracují na odstraňování překážek bránících re

alizaci projektu například tím, že na jednotlivé problémy včas upozorní nebo požádají o po

moc interních či externích odborníků. Tyto jednotky fungují nejlépe především v situacích, 

kdy jsou podporovány přímo z centra vlády.

Relevantním příkladem pro státy střední Evropy, kde priority často určují vládní ko

alice, je Finsko. Vzhledem k nemožnosti se shodnout na klíčových prioritách mezi jednot

livými členy koalice se finská vláda v letech 2015–2019 dohodla na novém systému stanovo

vání a řízení cílů. Vybrala 26 strategických cílů, které zahrnovaly měřitelné milníky a plán 

implementace podpořený financováním a personálními zdroji. Cíle byly rozděleny do pěti 

základních oblastí politiky. Vláda se dohodla, že se bude ve skupinách relevantních minis

trů jednou za dva týdny setkávat na čtyřhodinových strategických schůzkách týkajících se 

plnění implementačních plánů priorit.21

Zaměření na výsledky a jejich měření
Propojit jednotlivé aktivity státní správy s konkrétními výsledky nebývá snadné. Dokonce 

i soukromé organizace mají problém identifikovat jasnou vazbu mezi vstupy (např. odpra

covanými hodinami), výstupy (např. výnosy) a  širšími a  dlouhodobými výsledky, jako je 

vytvořená hodnota. Měření výsledků a  jejich spojení s  konkrétními iniciativami v  rámci 

veřejné správy je ještě obtížnější. I proto se státní správa obvykle zaměřuje pouze na sledo

vání vstupů, například na počet zorganizovaných workshopů nebo na objem poskytnutých 

dotací.

Jedním z možných řešení pro státní správu by mohl být pragmatičtější přístup ke 

stanovování cílů. Prvním krokem by bylo určení konkrétnějších cílů založených na vý

sledcích. V  případě při digitalizaci daňových přiznání by konkrétním cílem založeným 

na výsledcích mohl být podíl (například 50 %) elektronicky podaných daňových přizná

ní a 20% Net Promoter Score (procento spokojených uživatelů mínus procento nespokoje

ných uživatelů).

Konkrétní plánování těchto cílů pak bude vyžadovat jejich rozpracování na dílčí 

úrovni (geograficky a  hierarchicky), na základě obecnějších cílů je přiřadit k  příslušným 

21) ROSS, Matt. The Power of Priorities: Goal-setting in Finland and New Zealand. Global Government Forum [online]. 
2019 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.globalgovernmentforum.com/the-power-of-priorities-goal-setting-in-
finland-and-new-zealand/.
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iniciativám a následně posoudit dopad jednotlivých iniciativ v případech, kdy je výsledek 

ovlivněn více faktory. Jakmile bude tento systém měření zaveden, bude možné stanovit pri

ority jednotlivých iniciativ, přičemž transparentnost nákladů na dosažení každého z těchto 

obecnějších cílů bude zajištěna přezkumem účelnosti výdajů.

Například polská platforma STRATEG podrobně měří výsledky a zveřejňuje je on

line. Čtvrtletně aktualizovaný systém sleduje ukazatele týkající se jednotlivých vládních 

strategií na různých úrovních státní správy. Součástí systému, který je rozčleněn podle ini

ciativ, zeměpisných území a politických oblastí, je transparentní vymezení ukazatelů a také 

vysvětlení, jak tyto ukazatele podporují širší sociální cíle. Údaje ukazují například celkovou 

spotřebu energie a  celkové emise skleníkových plynů i  podrobnější informace relevantní 

pro transformaci energetiky, jako je např. počet samovýrobců elektřiny nebo domácností 

s chytrými elektroměry.22 Díky své otevřenosti údajů se polský statistický úřad umístil za 

Singapurem na druhém místě celosvětového žebříčku Open Data Inventory, který zveřejňu

je organizace Open Data Watch.23

Zaměření se na talenty ve státní správě
Aby se moderní státní správa dokázala vypořádat s novými typy problémů a úkolů, bude po

třebovat nový typ talentů s novými dovednostmi, které lze získat buď rozvojem stávajících 

úředníků nebo najímáním nového typu talentů zvenčí.

Ve střední Evropě je získávání špičkových pracovníků obzvláště náročným úkolem. 

Podle Indexu efektivity státní správy Oxfordské univerzity může státní správa ve střední 

Evropě zlepšit svou činnost v řadě indikátorů efektivity lidských zdrojů.24

22) About the System. STRATEG [online]. 2018 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://strateg.stat.gov.pl/?lang=en-GB#/o-
systemie.

23) Profil Polska v rámci hodnocení Open Data Inventory zveřejňovaného organizací Open Data Watch. Open Data Watch 
[online]. 2021 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/
POL?year=2020.

24) International Civil Service Effectiveness Index 2019. University of Oxford [online]. 2019 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: 
https://www.bsg.ox.ac.uk/about/partnerships/international-civil-service-effectiveness-index-2019.
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Graf 4: Kategorie efektivity státní správy 
Zdroj: Databáze INCISE, Oxfordská univerzita
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Státy střední Evropy, které chtějí zlepšit řízení dovedností a  talentů ve státní správě, by 

mohly najít inspiraci ve třech oblastech: v personálních strategiích zaměřených na získává

ní a udržování kvalitních zaměstnanců, zavádění moderních postupů při náboru pracovní

ků a rozvíjení manažerských dovedností vedoucích pracovníků.

1. Komplexní strategie zaměřená na práci s talentovanými zaměstnanci a defi-

nice klíčových dovedností. Jde o detailní popis chybějících dovedností současných 

zaměstnanců ve srovnání s  budoucími požadavky na dovednosti. Nedávné studie 

zmapovaly 56 základních dovedností zařazených do 13 skupin, jež pomáhají zaměst

nancům na cestě k úspěchu v „budoucnosti práce“, pro niž budou typické méně jasné 

a  měnící se pracovní úkoly. Tři z  těchto skupin dovedností se zaměřují na digitální 

schopnosti, další pak na kognitivní a mezilidské dovednosti a schopnost rozvíjet a vést 

sám sebe (tzv. selfleadership) (viz graf 5 níže).25 V některých oblastech může jít mapo

vání dovedností do mnohem větší hloubky. Studie zaměřená na německé talentované 

zaměstnance v oblasti IT například zjistila, že společnosti, které by chtěly plně využít 

nové technologické trendy, budou potřebovat ve svých týmech obsáhnout asi čtyři 

25) DONDI, Marco, Julia KLIER, Frédéric PANIER a Jörg SCHUBERT. Defining the Skills Citizens Will Need in the Future 
World of Work. McKinsey & Company [online]. 2021 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/
industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work.
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tisíce dovedností v oblasti technologií a  ještě mnohem více sociálních a emocionál

ních dovedností.26

Vymezení skupin dovedností, jež bude státní správa potřebovat nejvíce, i specifika

ce přístupu ke školení a hodnocení pracovníků státní správy budou vyžadovat další vý

zkum a testování. Základem pro komplexní personální strategii v rámci státní správy 

by se mohl stát rámec zahrnující jak tvrdé, tak i měkké dovednosti státních úředníků. 

Konkrétní tvrdé dovednosti, na něž je nutné se zaměřit, by měly zahrnovat takové 

schopnosti, jako je řízení komplexních projektů, zadávání veřejných zakázek nebo 

digitální transformace ve státní správě.

Graf 5: Rámec společnosti McKinsey pro základní dovednosti 
Zdroj: McKinsey & Company
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26) DAUB, Matthias, Julia REDA KOUBA, Kate SMAJE a Anna WIESINGER. How Companies Can Win in the Seven Tech-
talent Battlegrounds. McKinsey & Company [online]. 2020 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/
business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-companies-can-win-in-the-seven-tech-talent-battlegrounds.
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2. Pomocí vhodného náboru pracovníků lze zajistit, aby se státními úředníky stali 

lidé s těmi správnými schopnostmi. Výběr vhodných pracovníků má obzvlášť zásad

ní význam v případě složitých odborných pozic i pozic na úrovni vyššího a středního 

managementu v rámci státní správy. Z výzkumu vyplývá, že u takto náročných pozic 

mohou být vysoce výkonní pracovníci až osmkrát efektivnější než jejich kolegové.27

Většina zemí OECD v současné době řeší problémy s náborem datových specialis

tů, IT techniků, odborníků v oblasti STEM (věda, technika a technologie, matemati

ka) a vedoucích pracovníků státní správy. Tradiční pozice, jako jsou poradci v oblasti 

politiky nebo administrativní pracovníci, či nové pozice, jež jsou ve státní správě po

ptávány jen zřídka, například pozice odborníků na design, nebývá těžké obsadit.

Příkladem úspěšného proaktivního způsobu náboru pracovníků do státní správy 

je program Fast Stream, který funguje ve Velké Británii. Zahrnuje 15 dílčích progra

mů napříč státní správou zaměřených na talentované absolventy a mladé odborníky. 

Každý z těchto dílčích programů nabízí účastníkům 2–4 roky dynamické a řízené pra

xe spolu s  konkurenceschopnou mzdou a  možností učit se v  rámci státní správy od 

špičkových vedoucích pracovníků. Po absolvování tohoto programu mohou účastníci 

pokračovat ve své profesní dráze na vyšších pozicích. V roce 2018 tento prestižní pro

gram přilákal více než 40 000 zájemců (což bylo třikrát více než v roce 2007), přičemž 

přijato bylo necelých 1 500 z nich.28 V roce 2020 obsadil program Fast Stream ve Velké 

Británii 1. místo v žebříčku nejžádanějších zaměstnavatelů mezi absolventy, zveřejňo

vaném deníkem Times (Times Top 100 Graduate Employer).

3. Rozvoj schopnosti vedení (leadershipu): Vedoucí pracovníci působící ve státní 

správě a  jejich manažerské dovednosti mají obrovský vliv na fungování státní sprá

vy jako celku. Nastavují pracovní standardy, zajišťují smysluplné plánování pracovní 

činnosti, poskytují koučink méně zkušeným kolegům, hodnotí je a  jdou jim ve své 

činnosti příkladem. Mezi pět oblastí, které státy OECD nejčastěji zařazují do svých 

kompetenčních rámců pro vedoucí pracovníky státní správy, patří vize a  strategie, 

myšlení orientované na výsledky, networking a spolupráce, veřejná hodnota a integri

ta a rovněž komunikační schopnosti. Státy střední Evropy by mohly přehodnotit své 

27) KELLER, Scott. Attracting and Retaining the Right Talent. McKinsey & Company [online]. 2017 [cit. 19. 10. 2021]. 
Dostupné z: https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/
attracting-and-retaining-the-right-talent.

28) Civil Service Fast Stream: Annual Report 2017 and 2018. UK Parliament [online]. 2018 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: 
http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2019-0003/Civil_Service_fast_stream_annual_report.pdf.
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rámce pro rozvoj vedoucích pracovníků s ohledem na schopnost leadershipu. Vyjít by 

mohly z  osvědčených postupů většiny zemí OECD a  následně vhodně obohatit svá 

portfolia nabízených školení a zvyšování kvalifikace (viz graf č. 6).

Graf 6: Rámec kompetencí pro vedoucí pracovníky státní správy 
Zdroj: OECD
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Oblasti zahrnuté do rámce kompetencí pro vedoucí pracovníky státní správy, 2020
Počet zemí OECD zahrnujících uvedenou oblast ve svém kompetenčním rámci pro vedoucí pracovníky státní správy.

Vize a strategie

Dosažení výsledků

Networking/spolupráce

Veřejné hodnoty/integrita

Rozvoj zaměstnanců/pracovní síly

Komunikace

Inovace

Angažovanost zaměstnanců

Řízení změn

Analýza a poradenství založené na důkazech

Digitální kompetence

Odolnost

Krizový štáb

Rozmanitost a začlenění

Emoční inteligence

Z rozhovorů s pracovníky, kteří vedli projekty zaměřené na realizaci změn, jsme se dozvě

děli, že efektivnější jsou programy, jež zohledňují individuální vzdělávací potřeby a využí

vají různé způsoby výuky.29 Součástí kvalitních programů zaměřených na rozvoj schopnos

tí by proto mohly být projektové úkoly realizované ve spolupráci s různými odděleními či 

rotace mezi odděleními, teoretické prvky (externí a interní školení) a koučink (pravidelná 

360° zpětná vazba a mentoring).30

Zaměření na digitální transformaci
I přes dosažené zlepšení vykazují státy střední Evropy i nadále nižší skóre v  Indexu digi

tální ekonomiky a společnosti (DESI) než státy evropské čtrnáctky. Celkové skóre dosažené 

29) ALLAS, Tera, Martin CHECINSKI, Roland DILLON, Richard DOBBS, Solveigh HIERONIMUS a Navjot SINGH. 
Delivering for Citizens: How to Triple the Success Rate of Government Transformations. McKinsey & Company [online]. 
2018 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/
delivering-for-citizens-how-to-triple-the-success-rate-of-government-transformations.

30) U relevantních pozic by mohla být nabízena možnost rotace ve spolupráci se soukromým sektorem (nebo alespoň 
profesionálně řízenými státními firmami).
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v otázce digitální veřejné správy je ve střední Evropě o 20 % nižší než v zemích evropské čtr

náctky. Jedná se zejména o využívání předvyplněných formulářů v rámci eGovernmentu, 

kde lze mezi jednotlivými regiony pozorovat největší rozdíly.

Jediným případem, kdy je skóre střední Evropy vyšší než průměr zemí evropské čtr

náctky, je výsledek Polska v kategorii otevřených dat, jenž je o 8 % lepší.

Graf 7: Skóre DESI ve střední Evropě a v zemích evropské čtrnáctky 
Zdroj: Index EU DESI
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Státy střední Evropy mají nižší skóre DESI, zejména pokud jde 
o množství uživatelů služeb eGovernmentu a množství předvyplněných formulářů.
Skóre DESI, 2020

Na poli digitální transformace státní správy v zemích střední Evropy se již podařilo úspěšně 

realizovat řadu projektů. Například:

• Vytvoření digitální identity pro komunikaci se státem (která rovněž funguje u jiných 

systémů, jako je např. BankID).

• Zavedení celé řady aplikací souvisejících s  pandemií onemocnění covid19, jako je 

centrální rezervační systém pro očkování, aplikace pro trasování kontaktů, certifikáty 

o absolvování testu či očkování na covid19 včetně aplikací pro jejich čtení (příkladem 

z České republiky je nová iniciativa, která digitální COVID certifikát propojuje s jed

ním z  nejoblíbenějších prodejců vstupenek, a  umožní tak návštěvníkům předložit 

vstupenku i potvrzení o absolvování testu či očkování na covid19 pomocí jediného 

QR kódu).

• Zjednodušení letošního sčítání lidu prostřednictvím předvyplněných formulářů.

Kromě toho, že je v rámci státní správy digitalizováno čím dál větší množství služeb, bylo 

by užitečné, kdyby se stát rozhodl také spojit vývoj aplikací s procesem zjednodušení a s uži

vatelskou přístupností.
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Služba vyvinutá Magistrátem hlavního města Prahy, jež občanům umožňuje požádat 

si o voličský průkaz, přinesla například digitalizaci stávajícího procesu založeného na tiště

ných dokumentech. Německo šlo v rámci digitalizace přídavků na děti dokonce ještě o krok 

dál: Celý proces byl zjednodušen tak, že občanům stačí poskytnout jen několik vybraných 

údajů namísto nutnosti vyplňovat formuláře čítající mnoho stran.31

Shrnutí možných opatření
Výše uvedené příklady ilustrují pět možných opatření, jež mohou pomoci zemím střední 

Evropy vybudovat moderní státní správu. Jak by tato opatření měla v jednotlivých zemích 

konkrétně vypadat a zda je lze v těchto zemích využít, musí posoudit ministři a vedoucí pra

covníci státní správy, a to plně s ohledem na místní situaci.

• Stanovit modernizaci státní správy jako jednu z klíčových vládních priorit.  

Modernizace státní správy by měla být nepolitickou prioritou. O vládních prioritách 

rozhodují sice volení politici na základě vstupů státní správy, ale realizaci vybraných 

priorit může zajistit jen samotná státní správa. V nadcházejícím desetiletí budou za

potřebí nové, komplexnější schopnosti včetně vysoce specializovaných aktivit, jako je 

shromažďování a analýza dat, designové myšlení a znalost IT (IT delivery). Z nejkva

litnější možné státní správy, a tudíž i z její modernizace jako takové, bude moci těžit 

jakákoli politická strana.

• Zřídit dočasný, vysoce kompetentní tým, např. realizační jednotku na úrovni 

vlády, jenž zajistí plnění hlavních vládních priorit.  

Zkušenosti z řady zemí ukazují, že plnění klíčových priorit je snazší v případě, kdy se 

dané otázky řeší na té nejvyšší úrovni. Taková řešení může nabídnout právě tým ur

čený pro realizační či prioritní programy, jenž bude podřízen přímo předsedovi vlády 

nebo některému z ministrů v nejdůležitějších resortech. V závislosti na konkrétním 

nastavení v  rámci daného státu může tento tým poskytovat podporu při plánování 

strategických priorit, sledovat jejich plnění, podporovat zodpovědné osoby a pomáhat 

při řešení jakýchkoli problémů, které při realizaci vyvstanou. Může tak nabídnout 

dočasné řešení pro hlavní priority, pomáhat při dosahování rychlých výsledků a dát 

impuls k vývoji dlouhodobějších řešení.

31) Access to Family Allowances Simplified. The Federal Government [online]. 2020 [cit. 19. 10. 2021]. Dostupné z: https://
www.bundesregierung.de/breg-en/news/digitale-familienleistungen-1764194.
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• Zajistit, aby cíle byly zaměřeny na výsledky a aby byl sledován dosažený po-

krok.  

Státní správa může zvážit zavedení systémů, jež zajistí, že si každý resort bude vědom, 

jakých výsledků má dosáhnout, a bude jim rozumět. Státní úředníci se tak budou moci 

ve své práci zaměřit na dosažení těchto výsledků a stanovit si potřebné priority. Na 

úrovni ministerstev nebo jednotlivých resortů jsou nejdůležitější výsledky spojené 

s příslušnými cíli (např. zlepšení zdraví, zvyšování kvalifikace pracovníků nebo zvý

šení vývozu). Na úrovni týmů jsou pak již relevantnější praktické úkoly a výstupy, ale 

ty je třeba odvozovat od celkových výsledků.

• Zahájit komplexní personální transformaci státní správy.  

Státní správa bude k řešení problémů v nadcházejícím desetiletí potřebovat nové do

vednosti. V rámci přípravy mohou vlády zvážit spuštění komplexních transformačních 

projektů v personální oblasti. Se zacílením konkrétních kroků může pomoci prvotní 

zmapování nejzásadnějších dovedností. Mezi tyto kroky pak může patřit kombinace 

náborových, školicích a rozvojových programů ve snaze rozvíjet požadované doved

nosti. Obzvláště důležitý je důraz na získávání špičkových pracovníků a  schopnost 

vedení (leadershipu), a proto by těmto tématům měla být patrně věnována zvláštní 

pozornost.

• Zajistit, aby byla digitální transformace státní správy spojena s jednodušší-

mi procesy, které pomohou zvýšit spokojenost občanů.  

Vlády zemí střední Evropy během několika posledních let digitalizovaly celou řadu 

služeb a  rozšířily svou nabídku v  oblasti eGovernmentu. V  dalším kroku by mohly 

zjednodušit design těchto digitálních služeb, učinit je uživatelsky přívětivější, a mo

tivovat tak občany k  jejich častějšímu využívání. Digitální služby rovněž zrychlují 

a zjednodušují komunikaci mezi občany a jejich vládou, pomáhají zefektivnit interní 

procesy státní správy a v konečném důsledku vedou k vyšší spokojenosti občanů se 

službami, které státní správa poskytuje.
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