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Úvod

Statutární město Přerov se stalo úspěšným žadatelem a získalo dotaci z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (53. výzva OP LZZ). 

Hlavním cílem projektu „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova“ je zlepšit kvalitu 
poskytovaných služeb občanům a zefektivnit činnost magistrátu. Cíle by mělo být dosaženo školením 
a motivováním zaměstnanců, jejich zapojením do všech aktivit projektu tak, aby mohli realizovat své 
představy a potřeby a podílet se na tvorbě interních předpisů a postupů. Tímto se naučí problematice 
sami rozumět a používat vytvořené výstupy v praxi.

Během projektu vznikne řada nových produktů a výstupů, které dosud v takové míře magistrát nemá 
anebo je potřebuje inovovat:
1. Sebehodnotící zpráva na bázi modelu CAF (vstupní a výstupní)
2. Nově formulovaná vize úřadu
3. Knihovna inspirativních procesních zlepšení na pracovištích
4. Katalog služeb úřadu
5. Metodika mapování procesů
6. Metodika procesního řízení
7. Metodika projektového řízení v souladu s mezinárodními standardy
8. Koncepce rozvoje úřadu coby instituce orientované na služby
9. Tréninkové programy pro oblasti: procesy a procesní zlepšování, projektové řízení, strategické 

plánování a měření cílů

Projekt byl zahájen 1. října 2010 a doba trvání projektu činí 3 roky.

Šetření spokojenosti klientů Magistrátu města Přerova je realizováno v rámci 2. klíčové aktivity
projektu: „Poradenství a školení – Aplikace modelu CAF na zacílení dalších klíčových aktivit 
zlepšování v rámci projektu“ – naplňování Akčního plánu na rok 2012.



4

1 Zpracování a vyhodnocení dotazníků

Dvanáct tazatelů a tazatelek z řad studentů středních a vysokých škol se ve dnech 21. května až          
1. června 2012 obracelo na klienty, kteří přicházeli na Magistrát města Přerova (dále jen MMPr). 
Celkem bylo osloveno 440 klientů v 5 budovách magistrátu (tj. Bratrská 34, Blahoslavova 3, budova 
matriky na Horním náměstí, budova Emosu – T.G.M. 16 a Smetanova 7). 

Šetření spokojenosti klientů MMPr bylo realizováno jako anonymní a dobrovolné. Dotazník byl složen 
z 11 otázek, dalších 6 doplňujících otázek sloužilo pro účely zpracování  a vyhodnocení. Otázky byly 
voleny jako uzavřené, respondenti vybírali z připravených možností, přičemž u některých otázek 
klienti měli možnost napsat připomínky a doporučení. Dotazník je přílohou této analýzy.

2 Struktura odpovídajících respondentů

V průběhu šetření bylo osloveno 440 klientů Magistrátu města Přerova. Na otázky tazatelů odpovídali
občané všech věkových kategorií (viz graf 1). Nejvýrazněji byla zastoupena skupina ve věku 31 – 40 
let (33 %), o něco méně skupina do 30 let (24 %) a klienti ve věku 41 – 50 let (23 %).

Graf 1: Rozdělení do věkových skupin
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7%

do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 65 let 66 a více let

Graf 2: Rozdělení podle pohlaví

42%

58%

muži ženy

Úřad častěji navštěvovaly ženy (58 % všech oslovených klientů viz graf 2), a to zejména Odbor 
sociálních věcí a školství, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu a 
Odbor vnitřní správy. Muži častěji navštěvovali např. Odbor ekonomiky.

86 % dotázaných klientů navštívilo magistrát jako občané, 9 % jako OSVČ a 2 % jako zástupci 
právnické osoby, 3 % tvořili klienti výše neuvedeni (viz graf 3).
Z 80 % jsou zastoupeni klienti, kteří bydlí v Přerově, příp. v jeho místních částech. Nejvíce byli 
zastoupeni občané, kteří bydlí v místní části Přerov II – Předmostí a Přerov IV – Kozlovice. 20 % 
klientů bylo obyvateli obcí např. Rokytnice, Brodek u Přerova, Kokory, Želatovice, Domaželice, 
Lověšice, Vlkoš a dalších (viz graf 4).
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Graf 3: Typ klienta
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Graf 4: Obyvatel statutárního města Přerova vč. 

místních částí

80%

20%

ano ne

42 % klientů navštívilo magistrát pěšky, 32 % klientů použilo k dopravě osobní automobil, 11 % 
přijelo na kole a stejně tak městskou hromadnou dopravou, 4% klientů využilo meziměstskou dopravu 
(autobus, vlak), 2 klienti použili výše neuvedený dopravní prostředek (viz graf 5).

78 % klientů má magistrát vzdálen do 5 km, 16 % klientů 6 – 10 km, 5 % 11 – 20 km a 1 % klientů 
dorazilo na magistrát ze vzdálenosti nad 20 km (viz graf 6).

Graf 5: Způsob dopravy klientů na MMPr
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Graf 6: Dojezdová vzdálenost klientů

78%

16%
5% 1%

do 5 km 6 - 10 km 11 - 20 km nad 20 km



6

3 Vyhodnocení průzkumu šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo rozděleno do 11 oblastí. Pro každou oblast byla samostatně 
vyhodnocena každá otázka v dotazníku. Pro určité typy otázek, např. „Jaká byla čekací doba na přijetí? 
Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnance, který Vás přijal (ochota, vstřícnost)? Jak hodnotíte 
odbornost a profesionalitu zaměstnanců, kteří Vám poskytli službu?“, byly odpovědi vyhodnoceny 
nejen celkově za celý magistrát, ale i za jednotlivé odbory. V případě, že klienti v dotazníku uvedli i
svůj komentář příp. doporučení, byly i tyto informace zaznamenány ve vyhodnocení. 

3.1 Navštívené odbory magistrátu

První otázka, která byla klientům před odchodem z magistrátu položena, byla zjišťovací, který odbor 
právě navštívili. Oslovení klienti byli návštěvníky 8 odborů magistrátu. Největší zastoupení měl
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu se 143 klienty, tzn. 32 %.
Klienti na tomto odboru nejčastěji vyřizovali cestovní pasy, občanské a řidičské průkazy, dále
využívali služeb Czech POINTu, mj. vyřizovali své záležitosti na odd. obecního živnostenského úřadu.
Stejný počet klientů tj. 143 navštívil i Odbor sociálních věcí a školství, zejména oddělení sociálních 
věcí a zdravotnictví. 69 klientů bylo dotazováno na Odboru vnitřní správy, tzn. 16 %, kde nejčastěji 
navštěvovali podatelnu, žádali o přidělení čísla popisného, byli zástupci firem nabízejících služby 
magistrátu aj.
26 klientů bylo dotazováno na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, tj. 6 %, kde 
nejčastěji vyřizovali své záležitosti na oddělení stavebního úřadu. 
Následuje Odbor koncepce a strategického rozvoje se 4 klienty. Na odboru Kanceláře primátora
nebyl výzkum prováděn vzhledem k nízké návštěvnosti klientů (v době šetření odbor navštívil pouze 1 
klient). 

Zastoupení rozhovorů dle navštívených odborů přibližuje graf 7.

Graf 7: Počty rozhovorů dle odborů
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3.2 Čekací doba na přijetí

186 oslovených klientů bylo přijato okamžitě bez čekání, tj. 43 %; 124 klientů čekalo do 10 minut, tj. 
28 %; 44 klientů bylo odbaveno do 20 minut, tj. 10 %; 27 klientů vyřídilo svou záležitost do 30 minut, 
tj. 6 % a 58 klientů čekalo déle než 30 minut, tj. 13 %. Nejdelší čekací doba byla na odd. evidenčně 
správních agend a matriky Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu. 
Dlouhá čekací doba na tomto oddělení byla způsobena zejména zahlcením pracovníků magistrátu 
žádostmi občanů o dětské pasy (způsobeno změnou legislativy, kdy pro cestování s dětmi do ciziny od 
26.6.2012 nestačí jejich zápis v pase rodičů, ale musí mít svůj vlastní cestovní doklad).

Graf 8: Délka čekací doby
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byla jsem přijata okamžitě do 10 minut do 20 minut do 30 minut více než 30 minut

Grafické znázornění délky čekací doby za jednotlivé odbory magistrátu

Graf 9: Čekací doba - Odbor evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu
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Graf 10: Čekací doba - Odbor vnitřní správy
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Graf 11: Čekací doba - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
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Graf 12: Čekací doba - Odbor koncepce a strategického rozvoje
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Graf 13: Čekací doba - Odbor správy majetku a komunálních služeb
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Graf 14: Čekací doba - Odbor ekonomiky
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Graf 15: Čekací doba - Odbor sociálních věcí a školství
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3.3 Chování a vystupování zaměstnanců MMPr

146 oslovených klientů hodnotilo chování a vystupování zaměstnance, který je přijal nad své 
očekávání, tj. 33  %, 277 klientů hodnotilo vystupování zaměstnanců jako standardní, tj. 63  %, 11
klientů uvedlo chování a vystupování zaměstnance jako spíše špatné, tj. 3 % a 4 klienti dokonce velmi 
špatné, tj. 1 %.
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Graf 16 : Hodnocení chování a vystupování zaměstnaců (za celý 

magistrát)
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Vyhodnocení chování a vystupování zaměstnanců za jednotlivé odbory magistrátu 

Nejlépe – nad očekávání hodnotili klienti chování a vystupování zaměstnanců na Odboru koncepce a 
strategického rozvoje 3 klienti, tj. 75 %, Odboru vnitřní správy 46 klientů, tj. 67 %, Odboru správy 
majetku a komunálních služeb 22 klientů, tj. 67 % a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 17
klientů, tj. 65 %. 

113 klientů Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu hodnotilo chování 
a vystupování zaměstnanců jako standardní, tj. 79 %; 11 klientů na Odboru ekonomiky, tj. 52  % a 111
klientů na Odboru sociálních věcí a školství, tj. 78 %.

Naopak nejvíce nespokojeni byli klienti s některými pracovníky Odboru sociálních věcí a školství, kde 
7 % dotázaných klientů hodnotilo negativně (5 klientů ohodnotilo chování a vystupování zaměstnance, 
který je přijal jako spíše špatné a 4 klienti dokonce jako velmi špatné). Na Odboru evidenčních 
správních služeb a obecního živnostenského úřadu byli nespokojeni 2 klienti a po 1 klientovi byli 
nespokojeni stejně na Odboru vnitřní správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb a Odboru 
ekonomiky ( tito klienti ohodnotili chování a vystupování zaměstnance, který je přijal jako spíše 
špatné). 

Výše uvedené informace za jednotlivé odbory magistrátu shrnují následující grafy. 

Graf 17: Hodnocení chování a vystupování zaměstnanců klienty - Odbor 

evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
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Graf 18: Hodnocení chování a vystupování zaměstnanců klienty - Odbor 

vnitřní správy

67%

32%

1% 0%

nad mé očekávání standard spíše špatné velmi špatné



10

Graf 19: Hodnocení chování a vystupování zaměstnanců klienty - Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí
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Graf 20: Hodnocení chování a vystupování zaměstnanců klienty - Odbor 

koncepce a strategického rozvoje

75%

25%

0%

0%

nad mé očekávání standard spíše špatné velmi špatné

Graf 21: Hodnocení chování a vystupování zaměstnanců klienty - Odbor 

správy majetku a komunálních služeb
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Graf 22: Hodnocení chování a vystupování zaměstnananců klienty - Odbor 

ekonomiky
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Graf 23: Hodnocení chování a vystupování zaměstnanců klienty - Odbor sociálních 

věcí a školství
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3.4 Hodnocení odbornosti a profesionality zaměstnanců

114 oslovených klientů hodnotilo odbornost a profesionalitu zaměstnance, který je přijal nad 
očekávání, tj. 27 %, 298 klientů hodnotilo odbornost a profesionalitu jako standardní, tj. 70 %, 10 
klientů ohodnotilo odbornost a profesionalitu jako spíše špatnou, tj. 2 % a 4 klienti dokonce velmi 
špatnou, tj. 1 %.
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Graf 24: Hodnocení odbornosti a profesionality zaměstnanců za celý 

magistrát
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Vyhodnocení odbornosti a profesionality zaměstnanců za jednotlivé odbory magistrátu

Odbornost a profesionalitu zaměstnanců klienti nad své očekávání ohodnotili u Odboru vnitřní správy 
(38 klientů, tj. 57 %), Odboru správy majetku a komunálních služeb (18 klientů, tj. 56 %) a u Odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí (13 klientů, tj. 50 %). 

117 klientů Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu hodnotilo 
odbornost a profesionalitu zaměstnanců jako standardní, tj. 83 %; dále 110 klientů Odboru sociálních 
věcí a školství, tj. 80 %, 15 klientů Odboru ekonomiky, tj. 75 %; 3 klienti na Odboru koncepce a 
strategického rozvoje, tj. 75 %. 

Naopak nejvíce nespokojeni byli klienti s Odborem sociálních věcí a školství, kde 7 % dotazovaných 
klientů hodnotilo negativně (5 klientů ohodnotilo odbornost a profesionalitu zaměstnance, který je 
přijal jako spíše špatnou a 4 klienti dokonce jako velmi špatnou). Po 1 klientovi byli nespokojeni na 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Odboru 
vnitřní správy a Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu (tito klienti 
ohodnotili profesionalitu a odbornost jako spíše špatnou). 

Výše uvedené informace za jednotlivé odbory magistrátu shrnují následující grafy. 

Graf 25: Odbornost a profesionalita zaměstnanců - Odbor evidenčních 

správních služeb a obecního živnostenského úřadu
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Graf 26: Odbornost a profesionalita zaměstnanců - Odbor 

vnitřní správy
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nad mé očekávání standard spíše špatné velmi špatné
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Graf 27: Odbornost a profesionalita zaměstnanců - Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí
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Graf 28: Odbornost a profesionalita zaměstnanců - Odbor koncepce a 

strategického rozvoje
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Graf 29: Odbornost a profesionalita zaměstnanců - Odbor správy majetku 

a komunálních služeb
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Graf 30: Odbornost a profesionalita zaměstnanců - Odbor 

ekonomiky
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Graf 31: Odbornost a profesionalita zaměstnanců - Odbor 

sociálních věcí a školství
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3.5 Vyhodnocení otázky: „Vyřídil/a jste na magistrátu vše, co jste 
potřeboval/a nebo jste musel/a magistrát v téže věci navštívit znovu?“

386 oslovených klientů tj. 90 % vyřídilo na magistrátu všechny potřebné záležitosti, 44 klientů tj. 10 % 
nikoliv. Klienti nejčastěji uváděli jako důvody opakované návštěvy magistrátu:
- chybějící podklady nutné k vyřízení žádosti,
- dlouhá čekací doba (týká se odd. evidenčních správních agend a matriky Odboru ESŽ),
- neochota poradit,
- přecházení mezi budovami magistrátu,
- jeden klient uvedl, že nenašel nikoho kompetentního, tudíž čerpal informace na internetu,
- odmítnutí klienta, který se dostal na řadu po skončení pracovních hodin
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Graf 32: Vyřídil/a jste na magistrátu vše, co jste potřeboval/a 

nebo jste musel/a magistrát v téže věci navštívit znovu?

90%

10%

ano ne

3.6 Jak jste spokojen/a s orientací v budovách MMPr (např. označení 
budov, informační tabule, označení kanceláří apod.)?

391 klientů vyjádřilo svou spokojenost s orientací v budovách magistrátu, tj. 96 %. Pouze 17 klientů se 
negativně vyjádřilo, tj. 4 %. Klienti byli nespokojeni v budově Smetanova 7, Blahoslavova 3, v budově 
Bratrská 34 vyjádřil klient nespokojenost s informační tabulí (umístění odborů v rámci budovy), kdy je 
toto rozdělení natěsno u sebe. Naopak někteří klienti vyjádřili spokojenost s pracovnicemi na 
informačním okénku v budově Bratrská 34. Jeden klient vyjádřil nespokojenost s orientací ve všech 
budovách magistrátu bez bližšího upřesnění.

Graf 33: Spokojenost s orientací v budovách MMPr

96%

4%

spokojen/a Nespokojen/a

3.7 Spokojenost s prostředím úřadu – příjemné prostředí, podmínky pro 
návštěvníky, komfort čekání, místa k sezení apod.

Pozitivní ohlasy zazněly od 370 klientů, tj. 91 %. Negativně se k prostředí úřadu, podmínkám pro 
návštěvníky aj. vyjádřilo 38 klientů, tj. 9 %. Klienti byli nejčastěji nespokojeni v budově T.G.M. 16, a 
to zejména s větráním, uvítali by zejména klimatizaci, příp. mechanické větráky, více míst a
pohodlnější místa k sezení, více prostoru.

Několik klientů bylo nespokojeno v budově Smetanova 7, zejména uváděli těžké otevírání vstupních 
dveří, jedna klientka by uvítala nájezd na kočárek, někteří klienti byli nespokojeni s toaletami.
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V budovách Bratrská 34 a Blahoslavova 3 by klienti uvítali více míst k sezení.

Graf 34: Spokojenost s prostředím úřadu 

91%

9%

spokojen/a Nespokojen/a

3.8 Spokojenost s pracovní dobou magistrátu

413 dotázaných klientů je s pracovní dobou magistrátu spokojeno, tj. 95 %. Pouze 21 klientů, tj. 5 % 
vyjádřilo svou nespokojenost a uvedlo doporučení na úpravu pracovní doby. Nespokojeným klientům 
vadila nejvíce polední pauza. Navrhovali by, aby se pracovníci zejména přepážkových pracovišť 
střídali tak, aby mohli být klienti obslouženi i během polední pauzy. Klienti by dále uvítali delší 
pracovní dobu alespoň v pracovní dny od 6 příp. 7 hodin do 18 hod. Někteří klienti si stěžovali, že 
pracovníci v úřední dny nejsou na svých pracovních místech.

Graf 35: Spokojenost s pracovní dobou magistrátu

95%

5%

spokojen/a Nespokojen/a

3.9 Hodnocení umístění různých odborů magistrátu na více místech 
v rámci města

Tazatelé touto otázkou zjišťovali, jak klienti hodnotí umístění jednotlivých odborů přerovského 
magistrátu na více místech v rámci města. 172 klientů, tj. 41 % je spokojeno se stávajícím stavem 
rozmístění odborů; 181 klientů, tj. 44 % je bez názoru; 55 klientů, tj. 13 % vyjádřilo svou 
nespokojenost a 7 klientů, tj. 2 % všech oslovených klientů je dokonce velmi nespokojeno. Občané 
tazatelům většinou sdělovali, že neví, jak na tuto otázku mají odpovědět.  
Ve srovnání s rokem 2008, kdy byla poprvé provedena analýza spokojenosti občanů s prací magistrátu, 
reagovali tenkrát občané na tuto otázku více negativně. Např. pouze 23 % bylo s rozmístěním odborů 
magistrátu spokojeno (58 z 252 klientů); 46,8 % klientů bylo bez názoru (ani spokojeno ani 
nespokojeno); 25,8 % klientů vyjádřilo svou nespokojenost a 4,4 % bylo dokonce velmi nespokojeno.
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Zlepšení vnímání klientů na rozmístění odborů v rámci různých budov magistrátu je z velké 
pravděpodobnosti způsobeno tím, že občané si na umístění odborů zvykli.

Graf 36: Hodnocení umístění různých odborů magistrátu na více místech 

v rámci města

41%

44%

13% 2%

spokojen/a ani spokojen/a, ani nespokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a

3.10 Komunikace s veřejností o plánech a záměrech

118 klientů je přesvědčeno, že magistrát dostatečně komunikuje s veřejností o svých plánech a 
záměrech, tj. 28 %; 57 klientů si myslí, že nikoliv, tj. 14 % a 247 klientů tj. 58 % neví jak na tuto 
otázku má odpovědět, jsou bez názoru nebo se o dění ve městě nezajímají, tudíž na tuto otázku 
nemohou odpovědět ani kladně ani záporně.

Graf 37: Komunikace s veřejností

28%

14%
58%

ano ne nevím

3.11 Celkový dojem z jednání na Magistrátu města Přerova

115 klientů, tj. 27 % odcházelo z jednání na magistrátu s velmi dobrým dojmem (dokonce nad 
očekávání). 241 klientů, tj. 57 % hodnotilo rovněž kladně; 45 klientů, tj. 11 % nedokázalo na tuto 
otázku odpovědět; 14 klientů, tj. 3 % hodnotilo negativně a odcházeli se spíše špatným dojmem
z jednání (např. na Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu a Odboru
sociálních věcí a školství) a 7 klientů, tj. 2 % mělo dokonce velmi špatný dojem z jednání (nejčastěji 
na Odboru sociálních věcí a školství.
Klienti, kteří na tuto otázku odpovídali záporně, doporučovali zkrátit čekací dobu a uvítali by více 
pracovníků na přepážkových pracovištích (týká se zejména agend – pasy, občanské průkazy).
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Graf 38: Celkový dojem z jednání na MMPr

27%

57%

11%
3% 2%

velmi dobrý (nad očekávání) spíše dobrý nedokážu posoudit spíše špatný velmi špatný
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Závěr

Šetření spokojenosti klientů Magistrátu města Přerova bylo provedeno pomocí dotazníkového šetření a 
standardizovaného rozhovoru. Občané odpovídali na 11 otázek, 6 otázek bylo doplňujících pro 
vyhodnocení dotazníků. Výzkumný vzorek tvořil 440 klientů.

Klienti nejčastěji navštěvovali Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu a 
Odbor sociálních věcí a školství. Shodně tyto odbory navštívilo 143 klientů , tj. 64 %. 
43 % klientů bylo pracovníky magistrátu přijato okamžitě bez čekání, 28 % bylo přijato do 10 minut a 
29 % klientů čekalo 20 minut a déle.

Celkové hodnocení spokojenosti vychází nad očekávání kladně. Respondenti vyjádřili vysokou 
spokojenost s chováním a vystupováním zaměstnanců magistrátu (97 % klientů hodnotilo kladně), 
s odborností a profesionalitou zaměstnanců (97 % klientů hodnotilo kladně, z toho 70 % ohodnotilo 
odbornost nad očekávání a 27 % jako standardní). 90 % klientů vyřídilo na magistrátu vše, co 
potřebovalo. Pro 96 % klientů je orientace v budovách snadná a jsou spokojeni. V případě potřeby jim 
poskytly informace pracovnice na informačním okénku. Někteří respondenti doporučili, aby texty 
s rozmístěním odborů na informační tabuli byly pro lepší čitelnost dále od sebe. 

Co se týče spokojenosti s prostředím úřadu (příjemné prostředí, podmínkami pro návštěvníky, 
komfortu čekání, místa k sezení apod.) 91 % všech oslovených klientů vyjádřilo spokojenost, pouze 9 
% hodnotilo záporně a doporučovali zejména zlepšení podmínek v budově T.G.M. 16 (klimatizaci, 
větráky, více prostoru a míst k sezení), v budově Smetanova 7 byli klienti nespokojeni s těžkým 
otevíráním vstupních dveří, v budovách Bratrská 34 a Blahoslavova 3 by klienti uvítali více míst 
k sezení.
95 % klientů vyjádřilo svou spokojenost s pracovní dobou magistrátu. 

Od klientů jsme dále zjišťovali, jak hodnotí umístění různých odborů magistrátu na více místech 
v rámci města. 44 % klientů zaujalo neutrální stanovisko (není ani spokojených ani nespokojených), 41 
% klientů hodnotilo kladně a pouze 15 % klientů zaujalo negativní stanovisko.
Klienty nejvíce zaskočila otázka, kdy jsme od nich zjišťovali, zda magistrát dostatečně komunikuje o 
svých plánech a záměrech s veřejností. 58 % dotázaných klientů nedokázalo na tuto otázku odpovědět, 
protože jak uvedli, dění v Přerově nesledují, 28 % klientů odpovědělo na tuto otázku kladně a 14 % 
klientů se domnívá, že magistrát by měl více komunikovat s veřejností.

Pozitivní celkový dojem z jednání na magistrátu mělo 84 % oslovených klientů, 11 % klientů 
nedokázalo toto zhodnotit a pouze 5 % klientů bylo nespokojených.

Poslední šetření spokojenosti klientů bylo provedeno v roce 2008. Od té doby proběhla celá řada 
změn, mj. rozsáhlá změna organizační struktury v roce 2011. Získání pravidelné zpětné vazby od 
klientů je velmi důležité pro zjištění jejich spokojenosti/nespokojenosti s poskytnutými službami 
magistrátu, a s přístupem a profesionalitou jeho pracovníků. Nejen po dobu trvání projektu „Zvýšení 
kvality řízení na Magistrátu města Přerova“, ale i v dalších letech bude každoročně prováděno a 
vyhodnocováno šetření spokojenosti klientů.
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Seznam použitých zkratek

MMPr Magistrát města Přerova

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

CAF Common Assessment Framework = Společný hodnotící rámec (zlepšování 
organizace pomocí sebehodnocení). Model CAF je nástroj řízení kvality, který 
byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru. Základem 
Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci identifikovat její silné 
stránky a získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti
organizace.

Odbor ESŽ Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
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Šetření spokojenosti klientů Magistrátu města Přerova

1. Který odbor jste právě navštívil/a?
       � Kancelář primátora
       � Odbor vnitřní správy
       � Odbor ekonomiky
       � Odbor správy majetku a komunálních služeb
       � Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
       � Odbor sociální věcí a školství
       � Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
       � Odbor koncepce a strategického rozvoje

2. Jak dlouhá byla Vaše čekací doba na přijetí?
      � byl/a jsem přijat/a okamžitě     � do 30 minut
      � do 10 minut                 � více než 30 minut
      � do 20 minut

3. Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnance, který Vás přijal (např. ochotu, 
vstřícnost)?

      � nad mé očekávání        � spíše špatné
      � standard     � velmi špatné

4. Jak hodnotíte odbornost a profesionalitu zaměstnanců, kteří Vám poskytli službu?
      � nad mé očekávání     � spíše špatné
      � standard     � velmi špatné

5. Vyřídil/a jste na magistrátu vše, co jste potřeboval/a nebo jste musel/a magistrát v téže věci 
navštívit znovu?

      � ano
      � ne – zdůvodněte proč  …………………………………………………………………..

6. Jak jste spokojen/a s orientací v budovách MMPr? (např. označení budov, informační tabule, 
označení kanceláří apod.)

      � spokojen/a
      � nespokojen/a, a to v budově …………………………………………………………………

     Vaše doporučení: ……………………………………………………………………………...

7. Jak jste spokojen/a s prostředím úřadu – příjemné prostředí, podmínky pro návštěvníky, 
komfort čekání, místa k sezení apod.

      � spokojen/a
      � nespokojen/a, a to v budově …………………………………………………………………

   Vaše doporučení: ……………………………………………………………………………...

8. Jak jste spokojen/a s pracovní dobou magistrátu?
      � spokojen/a
      � nespokojen/a, pracovní dobu bych rozšířil/a (uveďte, ve kterých dnech a hodinách)     

       ………………………………………………………………………………………………
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9. Jak hodnotíte umístění různých odborů magistrátu na více místech v rámci města?
      � spokojen/a
      � ani spokojen/a, ani nespokojen/a
      � nespokojen/a
      � velmi nespokojen/a

10. Domníváte se, že magistrát dostatečně komunikuje s veřejností o svých plánech a záměrech?
      � ano
      � ne
      � nevím

11. Jaký byl Váš celkový dojem z jednání na Magistrátu města Přerova?
      � velmi dobrý (nad mé očekávání)
      � spíše dobrý
      � nedokážu posoudit
      � spíše špatný
      � velmi špatný

Doporučil/a bych………………………………………………………………………………...

Otázky pro účely zpracování dotazníku:

a) pohlaví        � muž    � žena

b) věk � do 30 let     � 31 – 40 let     �  41 – 50 let     � 51 – 65 let      � 66 let a více

c) Magistrát města Přerov jste navštívil/a jako:
      � občan     � OSVČ     �  právnická osoba     � jiné  

d) Obyvatel statutárního města Přerov
� ano         místní část …………………………
� ne
� obce …………………………….

e) Jakým způsobem jste dorazil/a na MMPr (dopravní prostředek)?
      � MHD    � meziměstská doprava        �  auto       � kolo      � pěšky       � jiné

f) Jak daleko to máte z místa bydliště na MMPr?
     � do 5 km       � 6 – 10 km       � 11 – 20 km � nad 20 km

Dotazník zpracovaný v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova“, reg. č. 
CZ.1.04/4.1.01/53.00056 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost




