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Posláním organizací veřejné správy je zajišťovat veřejné služby a výkon státní správy. Vizí vyplý-

vající z tohoto poslání mohou být kvalitní a prozákaznicky orientované služby externím a inter-

ním klientům, zapojování zaměstnanců a systém řízení, který ji podporuje. Strategií, jak toho 

dosáhnout je osm kroků ke zlepšení zákaznické orientace. 

Certifikace zákaznické orientace - Úřad s úsměvem 

Smyslem certifikace je: 

• provedení auditu a reauditů zákaznické orientace organizací veřejné správy, 

• systematické a dlouhodobé zlepšování zákaznické orientace, 

• podpora změny kultury organizací a systému řízení k zákaznické orientaci, 

• zlepšování dobrého jména organizací veřejné správy v očích veřejnosti, 

• využití certifikátu k propagaci zákaznické orientace organizace v rámci Public Relations. 

Metodiku auditu zákaznické orientace včetně ukázek výsledků Vám rádi zašleme i se základním 

popisem 8 kroků k zákaznické orientaci. 

Prosíme, kontaktujte nás na mvsprojekt@mvsprojekt.cz nebo telefonicky na kontaktech uvede-

ných na www.mvsprojekt.cz. 

 

 

* Zpracujeme Vám individuální kalkulaci dle Vašich požadavků a možností. Součástí nabídky mo-

hou být také workshopy se zaměstnanci, prezentace výsledků, vedení týmů pro zpracování Stan-

dardů, podpora konzultantů, ale také komplexní realizace vzdělávacího programu 8Q. 

 

U všech stupňů se zveřejňuje na www stránkách projektu pouze název úřadu a udělený stupeň. 

Srovnávací tabulky a konkrétní umístění včetně číselného hodnocení slouží pouze pro vnitřní 

potřeby Vaší organizace a tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám. 
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Certifikáty jsou udělovány ve třech stupních 

3. stupeň - nejnižší 

• Organizaci je uděleno právo používat logo projektu Úřad s úsměvem v kombinaci s logem 

certifikátu třetího stupně a doplňujícím textem. Např.: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Městský úřad Kocourkov se v roce 2015 zúčastnil  

nezávislého šetření zákaznické orientace. 

 

• Pro naplnění 3. stupně Úřadu s úsměvem je potřeba: 

o  absolvovat audit zákaznické orientace, tj. šetření metodou Mystery Client (osobní 

návštěvy, telefonické a e-mailové kontakty) a zajistit výběr dotazníků spokojenosti 

klientů. 

 

• Organizace obdrží: 

o zprávu z auditu zákaznické orientace včetně doporučení opatření, 

o porovnání s ostatními organizacemi veřejné správy – benchmarking, 

o základní know-how ke zpracování Standardů zákaznické orientace, 

o certifikát, 

o nálepky k použití například ve vstupních prostorách budov. 

Orientační cena prvního stupně (závisí na počtu zaměstnanců – kontaktů, nákladech na dopravu a 

ubytování týmu auditorů): od 39 000 Kč včetně DPH* 
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2. stupeň 

• Organizaci je uděleno právo používat logo Úřad s úsměvem v kombinaci s logem certifiká-

tu druhého stupně a doplňujícím textem. Např.: 

 

 

 

 

 

 

Uděleno v roce 2015 

Městský úřad Kocourkov se opakovaně účastní  

nezávislého šetření zákaznické orientace a systematicky  

pracuje na jejím zlepšování.  

 

 

• Pro naplnění 2. stupně Úřadu s úsměvem je potřeba: 

o každoročně absolvovat audit zákaznické orientace, tj. šetření metodou Mystery 

Client (osobní návštěvy, telefonické a e-mailové kontakty), 

o zajistit výběr dotazníků spokojenosti klientů, 

o v návaznosti na výsledky šetření zpracovat interní závazné Standardy zákaznické 

orientace, 

o zajistit činnost týmu pro zlepšování zákaznické orientace,  

o každoročně předložit důkazy o jeho činnosti, realizovaných opatřeních a zlepše-

ních. 

 

• Organizace obdrží: 

o zprávy z auditů zákaznické orientace včetně doporučení opatření, 

o porovnání s ostatními organizacemi veřejné správy – benchmarking, 

o certifikát, 

o nálepky k použití například ve vstupních prostorách budov, 

o úplné know-how ke zpracování Standardů zákaznické orientace, 

o základní know-how k implementaci 8 kroků k zákaznické orientaci. 

Orientační cena druhého stupně: od 59 000 Kč včetně DPH ročně* 
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1. stupeň - nejvyšší 

• Organizaci je uděleno právo používat logo Úřad s úsměvem v kombinaci s logem certifiká-

tu prvního - nejvyššího stupně a doplňujícím textem. Např.: 

 

 

 

 

 

Uděleno v roce 2015 

Městský úřad Kocourkov se opakovaně účastní  

nezávislého šetření zákaznické orientace a systematicky  

uplatňuje metodu 8 kroků k zákaznické orientaci. 

 

• Pro naplnění 1. stupně Úřadu s úsměvem je potřeba: 

o každoročně absolvovat audit zákaznické orientace, tj. šetření metodou Mystery 

Client (osobní návštěvy, telefonické a e-mailové kontakty), 

o absolvovat anonymní šetření názorů zaměstnanců, 

o zajistit výběr dotazníků spokojenosti klientů, 

o v návaznosti na výsledky šetření zpracovat interní závazné Standardy zákaznické 

orientace, 

o zajistit činnost týmu pro zlepšování zákaznické orientace, 

o každoročně předložit důkazy o jeho činnosti, realizovaných opatřeních a zlepše-

ních,  

o předložit důkazy o implementaci metodiky 8Q – 8 kroků k zákaznické orientaci. 

 

• Organizace obdrží: 

o zprávy z auditů zákaznické orientace včetně doporučení opatření, 

o porovnání s ostatními organizacemi veřejné správy – benchmarking, 

o certifikát, 

o nálepky k použití například ve vstupních prostorách budov. 

o úplné know-how ke zpracování Standardů zákaznické orientace, 

o úplné know-how k implementaci 8Q - 8 kroků k zákaznické orientaci. 

Orientační cena třetího stupně: od 89 000 Kč včetně DPH ročně* 
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8Q - 8 kroků ke zlepšování zákaznické orientace 

 

 

Vše zde souvisí se vším, jednotlivé kroky a systémová opatření se vzájemně synergicky podporují. 

Pokud se rozhodnete pro jejich postupnou a dlouhodobou implementaci, čeká vás a vaši organi-

zaci změna komplexní, hluboká, náročná, ale každá dobře zvládnutá etapa posune vaši organizaci 

k lepšímu fungování, k lepším vztahům, komunikaci a ke kvalitnějším službám. 

Všech 8 kroků ke zlepšení zákaznické orientace je postaveno na myšlenkách a metodách moder-

ního managementu a přesvědčení, že lidé v organizacích potřebují seberealizaci a sebeaktualiza-

ci, mají k ní přirozený potenciál a mají tendenci hledat ve vlastní práci význam a smysl. 

Proč uvádíme tvorbu poslání, vize a strategie až na pátém místě, když bychom těmito činnostmi 

měli spíše začínat? V praxi jsme se opakovaně přesvědčili, že výrazně účinnější postup je: zpětná 

vazba – diskuze a opatření – formulace poslání, vize a strategie, protože zpětná vazba je současně 

analýzou současného stavu, tedy jedním z východisek strategického řízení. Zpětná vazba vyvolává 

také velmi důležité vědomí naléhavosti změny, které umožňuje proaktivnější přístup managemen-

tu organizace ke strategickému řízení. 

1. Zpětná vazba , řízení změny 
a dobré jméno organizace 

(Public Relations)

2. Diskuze a realizace 
technických opatření –

prostředí budov

3. Týmová spolupráce na 
zlepšování vztahů s klienty 

a dobrého jména

4. Zpracování standardů 
komunikace s klienty

5. Poslání, vize, hodnoty 
a strategie

6. Vzdělávání a rozvoj 
zaměstnanců

7. Vztahy s klienty jako 
součást hodnocení a výběru 

zaměstnanců

8. Controlling a reporting, 
strategické a zákaznické 

procesy


