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ÚVODEM 

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 25. – 26. září 2012 již 

po osmé konferenci na téma „Veřejná správa“. Jejím hlavním záměrem bylo vytvořit prostor 

pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti ekonomiky, informačních technologií, 

teorie a praxe výkonu správní činnosti. 

 

Letošní ročník se koná přímo na půdě Univerzity Pardubice. Přejeme si, aby se konference 

stala inspirativním setkáním vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků 

s fundovanými odborníky z praxe. V jejím průběhu budou z pohledu nejen české, 

ale i evropské a světové dimenze diskutovány vysoce aktuální problémy, zaměřené především 

na problematiku kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy. Pozornost bude také věnována 

otázkám efektivního využívání informačních systémů a informačních technologií v rámci 

informační společnosti. 

 

Domníváme se, že konference naplní nejen své odborné poslání, ale přispěje rovněž 

k vytvoření a prohloubení spolupráce a nezbytných odborných kontaktů. Naším cílem bude 

obdobné setkání praktiků i teoretiků v oblasti veřejné správy uspořádat i v dalších letech. 

 

 

 

 

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. 

 děkanka Fakulty ekonomicko-správní 

      Univerzity Pardubice 
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SPOLEČNOST V DOBĚ GLOBALIZACE  

(sentence na téma sociálního a duchovního vývoje společnosti) 

Šárka Brychtová 

Univerzita Parduibice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav správních a sociálních věd 

Abstract: The present crisis, however with different attribute, is probably result of the 

concourse of several processes among what surely belong globalization and contextual high 

flexibility of employment market, crisis of welfare state, social system or various forms of de-

solidarity… Development of the society can be pointed at social and cultural regress and 

probability that it will be such way is high. Views of the modern society development and its 

solution vary from each other very much. Does existed alternative then alternation of thinking 

of human and society? 

Keywords: Globalization, Public Sector, Concentration of Power, Transformation of Thinking 

and Society 

1. Úvod - koncentrace moci (veřejný versus soukromý sektor) 

Je zjevnou skutečností, že se hospodářská moc současnosti soustřeďuje do rukou silných 

nadnárodních společností. Roční obrat 200 největších nadnárodních gigantů předčí téměř 

všechny národní ekonomiky světa bez několika největších. Nejbohatší rodina světa by byla 

schopna zaplatit dluh České republiky téměř 1400krát a ještě by jí několik bilionů zbylo na 

osobní spotřebu. Globalizace, její vývoj a rozvoj vede ve své podstatě k přerozdělení moci od 

veřejného sektoru k soukromému, od vlád států k velkým finančním skupinám. Hlasy, které 

však na to upozorňují a protestují proti tomuto procesu, mají čím dál tím více sílící tendence. 

Co se ve společnosti totiž tímto vývojem mění? Státy se snaží přilákat zahraniční investory 

soustavou zvláštních pobídek. Tím, jak se tento jev rozšířil a šíří stále dále do méně a méně 

vyspělých zemí, byly ovšem vytvořeny pravidla vedoucí k využívání státu jednotlivci či 

nátlakovými skupinami. Veřejný sektor se stává centrem lobbingu a korupce a dochází nutně 

k jeho ztrátám a k zúžení jeho možností. Kapitál se chová přitom samozřejmě spíše 

bezohledně. Podle Z. Baumana je situace podobná jako v období středověkých vládců; jen na 

hierarchicky vyšší a sofistikovanější úrovni a současně méně transparentní. Zatímco 

majitelům panství v minulosti nezáleželo na lidech, ale záleželo jim na půdě, která byla 

pochopitelně součástí dědictví. Dnešním skutečným vládcům světa nezáleží ani na ní. 

V případě zvýhodněných podmínek je přesunuta výroba někdy i se samotnými manažéry 

jinam. Obvykle stále více na východ; a pokud i Čína přestane být výhodná, jsou tu další státy 

– např. Indie, řada afrických zemí apod., kde jsou náklady na mzdy a zabezpečení pracovníků 

opravdu minimální. Místnímu obyvatelstvu často zůstává opuštěný prostor, znehodnocená 

půda a lidé bez práce. A tak v mnoha státech snaha o vytvoření atraktivních podmínek pro 

kapitál dostává přednost před humánnějšími cíli, které ovšem musí počkat – oblastí sociální, 

životního prostředí, školství, zdravotnictví… 

Pravou rukou tohoto vývoje se stala bezpochyby deregulace jako vlajková loď neoliberální 

ekonomiky a politiky. Stát se vzdává řady rozhodovacích pravomocí, tím se však snižuje jeho 

vliv při přerozdělování zdrojů a přesunuje tak široký rozsah pravomocí přímo k individuálním 

aktérům soukromého sektoru. Dosahuje se tak postupně několika způsoby - institucionální 

deregulací – tj. - omezování pravomocí orgánů veřejného sektoru, privatizací velkých státem 

ovládaných podniků, zdravotnictví, školství, komunálního bydlení, sociálních služeb a dále i 
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liberalizací cen, nájemného… Tato decentralizace od veřejného sektoru k trhu měla zřejmě, 

v určité době, z určitého pohledu, své opodstatnění, avšak v dalším vývoji globalizovaného 

světa v sobě nese mnohá nebezpečí. Stát se stal slabým sluhou silných pánů. Zvláště stát naší 

velikosti, našeho významu, našeho vývoje… Společnost stojí často zcela bezmocně proti 

privatizaci zisků, ale socializaci nákladů a moc ekonomická a politická se přesouvá do sfér 

pro ni mnohdy naprosto netransparentních a zcela se vymykajících demokratické kontrole. 

Existuje z tohoto vývoje smysluplná cesta? Obávám se, že Nobody knows… 

2. Obávaná a očekávaná krize středních vrstev 

Se všemi přívlastky, se kterými se setkáváme v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí, 

nelze opomenout i obávanou krizi středních vrstev a v souvislosti s tím i krizi sociálního státu. 

Žijeme v době, kdy přitom poptávka po zajištění roste a obyvatelstvo jeho určitý standard 

považuje za zcela samozřejmý a současně naproti tomu paradoxně výrazně klesá právě 

možnost jej plně uspokojovat. Populace se stává stále více sociálně zranitelná a možnosti státu 

jsou přitom stále více omezované.  

Podle prof. Kellera přinese(ší) globalizace významné a víceméně negativní proměnu 

středních vrstev. Možná očekávání se dají shrnout do několika bodů: 

 Střední vrstvy globalizaci nepřežijí, 

 globalizace zbaví střední vrstvy všech významných funkcí (především know-how), 

 vzniknou vysokoškoláci typu A a B (větší množství vysokoškolsky vzdělané populace 

typu B bude žen), 

 místo dělnictva zaujme tzv. proletariát služeb. 

Tento vývoj v sobě tedy skrývá mnohá nebezpečí a speciálně nebezpečí spojená s dalším 

vývojem právě středních vrstev. Jejich hlavním úkolem v době prosperující společnosti byla 

tradičně stabilizace demokracie; na jejich vzestupu byl založen tzv. americký sen či chceme-li 

český sen. Ony jsou, zjednodušeně řečeno, tím hlavním pilířem, o který se společnost opírá 

(ne-li na něm přímo stojí).  

Horst Afsheldt (2003) stanovil vývoj sociální struktury německé společnosti takto: 

(diagnóza může být jistě zobecněna i na celou řadu dalších vyspělých zemí) Stále rychleji 

bohatnoucí relativně malá horní vrstva. Pod ní střední vrstva, která z počátku profitovala 

obstojně, nyní však z něj má stále méně a méně, A zcela dole spodní vrstva, která už z růstu 

neprofituje vůbec a jejíž nejnižší části klesají ke dnu stále rychleji. 

Jen za několik let poté, co Afheld vyslovil tuto myšlenku, přichází hospodářská recese a 

obavy z rozvrstvení společnosti do typu sociální struktury přesýpacích hodin je stále více 

aktuální. Keller [6] popisuje další sociální vývoj takto: 

 Sociálně vyloučení – tyto vrstvy čeká snížení veřejné sociální péče. Péče bude 

poskytována stále více prostřednictvím privátních organizací; vznikne jakýsi trh se 

sociálnem. 

 Nižší vrstvy – nižší vrstvy se musejí připravit na život v nejistotě; budou ohroženy 

nezaměstnaností; jejich sociální zajištění bude krok za krokem odstraňováno. Celá tato 

kategorie se ocitne pod tlakem nižších mezd dělníků z chudších zemí. 
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 Nižší střední vrstvy – aspirace nižších středních vrstev na vzestup do plnohodnotných 

středních vrstev byla nejvýraznější. Byly mostem mezi úspěšnými a těmi, kteří o 

úspěch usilovali. Jejich růst byl spojen, asi nejsilněji, s rozvojem sociálního státu, 

který vylepšoval jejich životní standard. Rozpad sociálního státu je pravděpodobně  

 strhne dolů; zároveň však budou nuceny vydávat stále více na svoji zdravotní péči, 

penzijního zajištění, vzdělání svých dětí atd. Jejich šance postoupit do vyšších pater 

sociální stratifikace bude slabá, s největší pravděpodobností je čeká spíše další sestup. 

 Vyšší střední vrstvy – vyšší střední vrstvy tvoří především kategorie řídících 

pracovníků a intelektuálních profesí. Tyto vrstvy jsou dotčeny přece jen méně, avšak i 

jejich situace se může zdramatizovat. Nejsou sice nějak závislé na sociálních dávkách 

či službách, avšak zvýšení nákladů na vzdělání, onemocnění, důchod atd. postihne i je. 

Navíc i jistoty zaměstnání se sníží. U intelektuálních profesí bude záležet na 

schopnosti přizpůsobit se role podnikatelů, do které jsou tlačeny, a která ne všem 

vyhovuje. 

 Elita – elita, která kontroluje velké majetky, toky financí, vědění a informací se 

zmíněná krize prakticky netýká. 

Vyvstává tedy otázka dalšího vývoje. Daný politický systém, je kromě jiného, přece 

založen i na rovnováze mezi sektorem ekonomiky a sektorem sociálna. Co se stane, pokud je 

tato rovnováha výrazně narušena? Netroufám si předikovat… 

3. Jedinec ve světle doby (doba výkonu a odlidštění) 

Průvodními jevy, které hýbou současným celospolečenským děním jsou: ztráta jistot, 

tenčení střední třídy, celospolečenská frustrace, sociální pnutí, vzedmutí extremismu, 

nezaměstnanost, námezdní práce, obavy z budoucnosti, strach ze stáří… 

V náročné realitě soudobého života a společnosti dochází často k deformaci člověka a jeho 

základních lidských potřeb. Především ve starším a středním věku, kdy jsou životní síly již 

částečně vypotřebovány a potřeba jistoty a stability je výraznější. V každém a mladém věku 

zvláště je zase výrazná potřeba skutečných hodnot, přátelství a lásky. Žádný objektivní 

pozorovatel naší společnosti pravděpodobně nemůže pochybovat o tom, že tyto hodnoty jsou 

v podstatě vzácné jevy a že jsou často nahrazovány jinými formami pseudolásky a 

pseudopřátelství. Ztotožňuji se s myšlenkami E. Fromma [4], že trh a všudypřítomná moc 

peněz určují charakter i těchto základních hodnot. Společnost, ve které žijeme je silně 

egoistická. Egoismus, zdá se být konstruktivní, přinášející maximální prospěch svému 

nositeli, naopak láska bývá často destruktivní. Alespoň tak, jak je na věc nahlíženo z hlediska 

tržní společnosti. Práce, dnes v podstatě jakákoli, vyžaduje plné nasazení a hodnotí se pouze 

perfektní výkon, který přináší peníze. Perfektní výkon bez této hodnoty je zcela bezcenný.  

Lidé jsou chápáni často jako biologické stroje, bytosti bez emocionální stránky a 

duchovního základu. Důsledky jsou smutným důkazem našeho bezduchého světa 

nechávajícího se unášet soutěží a agresí. Člověk je odcizen sám sobě, často frustrován, hnán 

dopředu bezohlednou silou. Proměnil se nejen ve stroj, ale i ve zboží a jeho životní energie se 

stala investicí, kterou, pokud v mládí, v době síly, promarní, ať už z důvodu těžších životních 

podmínek nebo vlastní neznalosti, jeho šance na dobré přežití se výrazně snižuje. Až doposud 

je toto příznačné, jak pro kapitalistické společnosti západní Evropy druhé poloviny 20. století 

tak i pro globální kapitalismus. Rozdíl je v míře frustrace, v její intenzitě a v množství 

obyvatelstva, které jí trpí. Žijeme v odlidštěné konzumní společnosti, kde lidskost a slušnost 
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nahrazuje hrané úslužné chování novodobého proletariátu služeb a emoční život prostoduché 

seriály či počítačové hry.  

Předpokládejme však společně s Frommem, že skutečné lidské hodnoty jako je láska, 

pravda, lidskost, vnitřní klid… jsou jedinou a smysluplnou odpovědí na otázku proč žít 

(možná i proč umírat). To, že jsou v člověku zatemněny, často neznamená, že neexistují. 

Moje otázka tedy zní – jak může společnost, která tyto hodnoty v podstatě popírá pokračovat 

do budoucna? Všechny její alternativy se však zdají být ještě horší a ještě více popírající 

zmíněné hodnoty. There is no alternative. Slýchávají často demonstrující lidé na náměstích, 

ať je to ve Španělsku, Řecku, Spojených státech amerických, České republice nebo jinde… 

Slovy Slavoje Žižeka – socialismus selhal, kapitalismus krachuje… Možná, jde o příliš silné 

zjednodušení, avšak s jistou dávkou pravdivosti této diagnózy jsme v podstatě denně 

konfrontováni. Ve společnosti současné doby existuje výrazné sociální pnutí a frustrace. Lidé 

ztrácejí jistoty, mají obavu o budoucnost, nevidí vývoj v naší zemi dobře. V globální 

ekonomice, jak se zdá, mají výraznou šanci pouze velcí hráči, ať už jsou to ekonomicky silné 

státy či velké finanční skupiny. Dodávání finálních výrobků či masivních komplexů se sice 

v naší zemi propaguje, otázkou však je, zda je reálné. Může to být pouze skepse, ale zdá se 

mi, že naše situace není nepodobná situaci drobného živnostníka snažícího se konkurovat 

obchodnímu řetězci. Slovy Václava Bělohradského [2]: Konec studené války byla obrovská 

příležitost k předefinování našich priorit. A co zbylo – strašidelné krvavé smetiště, které se 

jmenuje třetí svět.  

Společnost, která si nechala zničit, odebrat nebo prodat národní průmysl a zemědělství 

nevyprodukuje tak masivní koláč, na který je naše tradičně kulturní společnost zvyklá – 

školství, zdravotnictví, sociální sféra, bezpečnost ztrácí svůj charakter a pravděpodobnost 

dalšího regresu je spíše vyšší než nižší. Společnost jako celek to cítí, lidé se obávají a nechtějí 

to. Mají se uskromnit, mají šetřit, mají pracovat bez odpočinku, nemarodit, být výkonní do 70 

let…? Může fungovat tato představa člověka jako biologického stroje? 

4. Skutečná příčina krizových změn? 

Nechci psát o krizi ani z ekonomického ani morálního hlediska, bylo toho napsáno a 

řečeno již hodně. Chci však v tomto článku napsat svůj zjednodušený pohled na složité 

příčiny současné a nejen současné krize. Dle mého názoru tkví příčina v nepochopení úlohy a 

role člověka na planetě Zemi a převážení jeho expanzivního charakteru nad solidaritou. 

Zamysleme se nad tím, proč se zvyšuje agresivita na všech úrovních lidského života – od 

mateřských škol až k agresi celoplanetárního charakteru…; proč se otevřeně hovoří o válce 

v kyberprostoru, ve všech pádech se skloňuje konkurence, boj o trhy, o globální vliv… Bez 

internetu se v dnešní realitě snad nedá existovat…  

V žádném případě nechci zpochybňovat společenský pokrok či nutnost určité formy boje 

zřejmě nepostradatelného pro rozvoj a existenci; je však třeba i rovnováhy. I příroda může 

existovat v chaosu, za přirozených podmínek, rovnováha je však pro ni typická. Myslím, že 

společnost tuto rovnováhu, na všech úrovních a ve všech dimenzích – ekonomické, politické, 

environmentální, společenské…postrádá nebo dokonce ztrácí. Přírodovědci i humanitní vědci 

často upozorňují na nebezpečné globální změny, na nutnost obratu, na nebezpečí 

exploativního charakteru existence lidstva. Společností hýbou staré mýty o konci světa. Jistě 

jde o mýty, ale i na nich stojí chod života. Např. historik Samuel Arco, zabývající se životem 

Mayů, zdůrazňuje, že indiáni předpovídali právě pro toto časové období tvrdé dopady 
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materialismu, odcizení lidí od duchovních hodnot a snahy prosadit vlastní ego, jako je 

nadvláda nad přírodou.  

Nebude-li omezena spotřeba v bohatých státech a rapidní růst populace v chudých zemích, 

bude dosavadní život na planetě neudržitelný a lidstvu v příštích dekádách hrozí nejrůznější 

katastrofy, jak varují ve své zprávě vědci z britské Královské společnosti. Toto je absolutně 

kritické období pro lidi a planetu, řekl ke zprávě People and the Planet, připravované téměř 

dva roky, vedoucí výzkumu a držitel Nobelovy ceny za lékařství John Sulston. Poukázal na 

hluboké změny v přírodě a v oblasti lidského zdraví. Podle Sulstona [7] má však lidstvo 

budoucnost ve svých rukou. Není to nic předem daného, nic, co se děje mimo lidstvo, je to 

v našich rukou, prohlásil a cituje dále: Pokud vezmeme v úvahu varování a doporučení ve 

zprávě, můžeme svět během následujících 30-40 let posunout směrem k udržitelné ekonomice 

a většině populace zajistit lepší život. Pokud tak neučiníme, budeme s největší 

pravděpodobností čelit katastrofě nevídaných rozměrů. 

Nejsme tedy právě nyní na prahu nutných změn a transformace společnosti ve všech 

oblastech života? Prof. Zelený např. hovoří o nutné ekonomické transformaci společnosti, 

dokonce o překonání současných ekonomických teorií, vývojích nových technologií, skutečně 

nezatěžujících životní prostředí. V Německu začínají některé firmy zkoušet tzv. happy 

ekonomy, kde je dbáno nejen o spokojenost klientů, ale také zaměstnanců. Dochází ke 

změnám v manažerském řízení směrem k lidskému přístupu zdravého rozumu; směrem od 

konkurenčního boje ke spolupráci a vzájemné solidaritě. Ve Spojených státech amerických je 

moderním trendem tzv. nature-therapy - léčení sice nejmodernějšími metodami, avšak 

s přispěním přírodní i duchovní léčby – léčba je na míru šitá každému pacientovi. Jsou to snad 

vše teprve první vlaštovky nových přístupů, avšak jsou to nepochybně nové přístupy 

v chápání člověka jako velmi složité biologické, sociální, emotivní i duchovní bytosti. Je 

zřejmé, že není možné kráčet dále cestou pouze ekonomického a technického rozvoje, 

soutěže, konkurence a expanze a deformovat člověka pouze ve směru těchto oblastí.  

Většinové lidstvo ve vyspělých zemích se však dostalo do stádia bytostí emotivně a 

duchovně na úrovni pubertálního či maximálně adolescenčního věku, avšak s technologiemi a 

ekonomickými možnostmi vysoko tento věk převyšujícími. Takto vzniklá disharmonie a 

nerovnováha je dle mého názoru jedna z významných skutečných příčin současných krizí. 

Ještě větším problémem je život v zemích ostatních; tam je situace ještě podstatně horší a 

jejich propojování s civilizovaným světem působí doslova jako spojené nádoby…vzhledem 

k početnosti populací je to však spíše tragické propojování…brzdící možný ozdravný proces 

ve vyspělém světě.  

Kde kdo dnes mluví o transformaci, ale nikdo v podstatě neví, v co se společnost nebo 

systém transformovat má; kde je možná alternativa ke starým způsobům a cestám, které už 

nefungují nebo nefungují dobře. Můžeme jen doufat, že se bude jednat o cestu k společenské 

a duchovní dospělosti a nikoli návrat do překonaných struktur. Skepticky se však obávám 

spíše sociálního a kulturního regresu a potom…doufejme…zvítězí to lepší v člověku nad jeho 

negativními stránkami.  

5. Závěr aneb je-li možná nějaká skutečná změna – pak je to změna 

uvnitř… 

Tento článek se snaží velmi složitou skutečnost vývoje společnosti snad pouze nastínit 

zjednodušeně její možné potenciální řešení. Pojednává o proměně společnosti, která je však 

možná pravděpodobně pouze vnitřní proměnou každého jedince. Skutečná proměna totiž 
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zřejmě vyžaduje otevřený, odvážný a poctivý pohled do vlastního nitra. Bez osobní proměny 

jednotlivce, zřejmě ani společnost evoluční krok neudělá. Na závěr cituji slova E. Fromma 

z knihy The Sane Society (Zdravá společnost, str. 190, 1955): Když věřím, že pravá příčina 

nemoci nějaké společnosti je ekonomického nebo duchovního či duševního druhu, pak 

přirozeně také věřím, že odstranění této příčiny vede k uzdravení. Když naproti tomu vidím, 

jak různé aspekty jsou k sobě ve vzájemném vztahu, dojdu k závěru, že duchovního a 

duševního zdraví se může dosáhnout jen současnou změnou v oblasti průmyslové i politické 

organizace, v oblasti duchovní a světonázorové orientace, charakterové struktury a kulturní 

činnosti. Soustředíme-li však své úsilí na jednu z těchto oblastí s vyloučením nebo 

přehlédnutím jiných, působí to na všechny změny destruktivně. Skutečně se mi zdá, že tady leží 

jedna z nejdůležitějších překážek pokroku lidstva. 
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K PROBLEMATICE KOMPARACE MODELŮ VÝKONU VEŘEJNÉ 

SPRÁVY 

Vladimír Čechák 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

Abstract: In connection to the process of the public administration reforms which take place 

in most of the European countries and also in connection to the "European administrative 

space", the issues of studying and mutually comparing administrative systems of various 

European countries, especially EU member countries, become more and more topical. They 

focus not only on purposeful and effective mutual use of experience in administrative systems 

improvements, but also on improving orientation in the already mentioned "European 

administrative space". There is nodue attention devoted so far to the systematic study of 

administrative systems of (other) European countries. Most of the publications which focus on 

this issue (mostly study books, study materials, or occassional articles) describe it only on a 

"descriptive" (mostly simplified) level. The cause of this lies in (apart from time and financial 

demands) significant complexity of the given issue, in terminological complications and in 

difficulties of getting adequate (essentially necessary) factography and in practically non-

existing adequate methodology. Legal comparative jurisprudence and comparative studies of 

political systems might inspire onewhen developing the methodology. Even under the current 

situation, it would be efficient to pay more attention to the comparative studies of the 

structure of administrative systems, or to some selected areas of the public administration, for 

example to personnel systems in the public administration, financing public administration or 

administration of the public property. A thorough "stock -taking" of all the materials which 

have ever been published about this matter (even in different contexts) in our country 

orabroad might serve as a basis of these fragmented studies.  

Keywords: Theory of Public Administration, United And Separated Model of Public 

Administration Performance, Local Self-Government, Public Administration Competencies 

 

V poslední čtvrtině minulého století v Evropě, a v jeho posledním desetiletí i u nás, byl 

zahájen proces reforem veřejné správy, který (v různých zemích s různou intenzitou) probíhá 

do dnešních dnů. Smyslem a účelem těchto reformních procesů byla, nejobecnějším termínem 

řečeno, „modernizace“ systémů veřejné správy.  Pokud bychom chtěli tento termín aspoň 

částečně konkretizovat, bylo by nutno se zmínit především o zvýšení efektivity výkonu 

správních činností, zjednodušení správních agend (což ne vždy bylo možné), dosažení větší 

operativnosti a v neposlední řadě i o snížení finanční náročnosti výkonu veřejné správy. 

Velmi významnou a v řadě evropských zemí, včetně České republiky, velmi aktuální, je další 

výrazná tendence – velmi intenzivní informatizace veřejné správy. Elektronická komunikace 

je jedním z možných prostředků zjednodušení a v mnoha případech i usnadnění řady 

správních úkonů i zjednodušení správy agend. 

K významným a často deklarovaným cílům reformních procesů patří rovněž 

„demokratizace“ veřejné správy, charakterizovaná zpravidla jako „zvýšení podílu občanů“, 

zejména na výkonu samosprávy a „přiblížení“ výkonu správy k občanům. V souvislosti s tím 

se velmi často vyskytují zmínky o „debyrokratizaci“ veřejné správy.  
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Ponecháme stranou analýzu či komentování, zda a v jaké míře bylo v již realizovaných či 

probíhajících procesech zmíněných cílů a účelu reforem dosaženo a co realizace těchto 

reformních cílů přinesla ke zvýšení kvality správních činností.  

V průběhu realizace těchto reforem zcela zákonitě, především v zemích střední a východní 

Evropy, tedy i v České republice, vznikla otázka, či spíše praktická až pragmatická potřeba, 

„využití zkušeností“ z realizace správních reforem v zemích, které v jejich uskutečňování 

pokročily nejdále. V mnoha ohledech však nešlo „jen“ o využití zkušeností z realizace 

správních reforem, nýbrž i o využití zkušeností z oblasti organizace a výkonu správních 

činností vůbec. 

Jestliže v České republice (a dalších zemích střední a východní Evropy) dochází 

k vytvoření moderních demokratických správních systémů až v průběhu 90. let minulého 

století, a vlastně od svého ustavení prochází neustále sérií změn (či reforem), řada zemí, 

zejména západní (a severní) Evropy, má v této oblasti nesporně již značné zkušenosti. Je zcela 

přirozené, že by jejich využití mohlo být a také bylo v některých aspektech pro nás velmi 

přínosné. Je však otázkou, zda jejich využívání a zhodnocení při koncipování a zejména 

realizaci reformních změn či při následném dalším vývoji výkonu veřejné správy u nás bylo 

vždy „adekvátní“ a „optimální“, zda to, co se ukázalo jako účelné a úspěšné v jedněch 

zemích, co se osvědčilo v jedněch systémech veřejné správy, mělo či má stejný efekt v 

„jiných“ správních systémech, v jiných zemích s jinou organizací veřejné správy. 

Další problém, který si snad zasluhuje větší pozornosti než je mu dosud věnována, vzniká 

v souvislosti s formováním tzv. evropského správního prostoru. Pokud tento pojem 

vztahujeme „jen“ k působnosti „vlastních“ správních institucí Evropské unie, lze jej 

považovat za dobře a relativně jednoznačně vymezitelný a dobře popsatelný. S postupující a 

prohlubující se integrací se však zvyšuje objektivní nutnost určité koordinace a jisté 

harmonizace struktury a činností veřejné správy i charakteru komunikace občanů se správními 

orgány jednotlivých členských zemí EU. Úroveň i způsob výkonu správních činností 

v jedněch členských zemích se v jistém smyslu může dotýkat a v určitých (mezních) 

případech i zprostředkovaně ovlivnit výkon některých správních činností v jiných zemích. 

Zvyšuje se rovněž potřeba vzájemné komunikace mezi správními orgány jednotlivých 

členských zemí EU. V souladu s principem subsidiarity je otázka utváření správních systémů 

(struktury orgánů) záležitostí jednotlivých zemí, proto nelze očekávat, že může dojít 

k postupnému „sjednocování“ správních systémů a zřejmě by to nebylo ani účelné. Ale 

z hlediska praktické potřeby vzájemné spolupráce (nejen zemí Evropské unie), která je nutná 

nejen v oblasti ekonomické, ale i správní, vzniká i objektivní potřeba věcné komunikace a 

hlubšího poznání správních systémů jednotlivých zemí. To je jeden z dalších důvodů, proč 

věnovat pozornost studiu, analýze a na základě toho i komparaci správních systémů. 

J. A. Chandler, mimo jiné snad jediný autor, jehož práce věnovaná srovnávání a částečně i 

srovnávací analýze systémů „místní správy“ vybraných (liberálních) zemí byla přeložena do 

češtiny, začíná předmluvou ke zmíněné práci konstatováním: „Pokud nemáme k dispozici 

komparativní kontext, nemůžeme zcela porozumět žádnému společenskému systému. Nikdo 

by si neměl myslet, že společenské a politické struktury jeho vlastní země poskytují základ 

pro jediné, ne-li nejlepší možné administrativní uspořádání. Plné pochopení rozdílných 

systémů správy nám umožní pouze jejich vzájemné srovnání.[3] Pokud má komparace 

(reálných) systémů veřejné správy splnit svůj účel, vzniká otázka „kritérií“ srovnávání. 

Dosavadní pokusy jsou většinou motivovány „praktickými“ aspekty – snahou o využívání 

(zahraničních) zkušeností. Tomu odpovídá i jejich charakter. Zpravidla se opírají (pouze) o 

deskripci vybraných aspektů příslušných správních systémů a jejich vzájemné „porovnání“, 
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bez strukturální či funkční analýzy. Právě tato analýza předpokládá koncipování (nikoliv jen 

klasifikačních) kritérií komparace opírajících se o ucelenou, funkčně i logicky konzistentní 

teorii veřejné správy (správních systémů).  

Systém a struktura správních institucí vznikal v různých zemích za různých historických 

okolností, které výrazně ovlivňovaly jeho podobu. Navíc řadu „historických rysů“ si 

organizace a struktura veřejné správy zachovala do dnešních dnů. V tomto směru lze 

považovat oblast veřejné správy za relativně konzervativní. Konkrétní podobu systémů 

veřejné správy dokážeme vždy „konec konců“ zdůvodnit právě odvoláním na konkrétní 

„dobou dané“ podmínky či dobovou aktuální potřebou. Současný stav systémů veřejné správy 

(správní struktury, způsobu výkonu správních činností i obsahu a uspořádání správních 

agend) koresponduje struktuře a charakteru klíčových společenských procesů. Současně však 

zůstává v tomto případě stranou otázka jejich reálné funkčnosti a „otevřenosti“ vůči novým 

potřebám“. 

V Evropě můžeme (při určitém zjednodušení) identifikovat v zásadě čtyři základní typy 

systému veřejné správy. Na tom se shoduje většina autorů, kteří se touto problematikou 

zabývají. Stejně existuje téměř obecná shoda na určitých (ne všech) obecných (či spíše 

zevšeobecňujících) rysech a geografické lokalizaci jednotlivých typů správních systémů. 

Jeden z těchto typů představuje Francie a státy jižní Evropy (Itálie, Španělsko), někdy bývá 

označován jako „napoleonský“, další typ správního systému představuje Velká Británie a 

Irsko (i když mezi nimi existují určité rozdíly), dále jde o typ „středoevropský“ (Německo, 

Rakousko), konečně severoevropský (skandinávské země). Zmiňujeme-li typy systémů 

veřejné správy, je nutno vzít v úvahu, že v „čisté podobě“ reálně neexistují. Stejně tak je 

skutečností, že v „rámci“ jednoho „typu“ správního systému mohou existovat, a také existují 

značné odlišnosti. 

Jednotlivé typy, eventuálně systém správy, které k těmto typům přiřazujeme, jsou v obecné 

(všeobecné) úrovni rámcově popsány i v naší literatuře, ve většině případů však pouze 

v souvislosti s jinou tématikou a nejsou zde dominantní záležitostí. (Výjimku tvoří některé 

„studijní texty“ nebo více méně popularizační publikace.) Solidní, důsledná kvalifikovaná 

deskripce postihující strukturu centrální (státní) správy, územní státní správy a samosprávy, 

kompetenci jednotlivých správních subjektů a zejména jejich vzájemných vztahů nejen u nás, 

ale ani v zahraniční dostupné literatuře neexistuje. Právě takováto kvalifikovaná deskripce 

současného stavu reálně existujících a fungujících, vhodně (na základě stanovených kritérií) 

vytypovaných konkrétních systémů veřejné správy, může být východiskem a předpokladem 

analýzy a vzájemné komparace. 

V souvislosti s komparací systémů veřejné správy vzniká několik závažných problémů 

více méně metodologického charakteru. Jedním ze základních je již samo vymezení pojmu 

„veřejné správy“. V naší odborné literatuře věnované správní vědě či správnímu právu je 

tento pojem vymezen s dostatečnou přesností tak, aby odpovídajícím způsobem 

charakterizoval veřejnou správu a její výkon v České republice i uspořádání veřejné správy ve 

velké většině evropských zemí a zřejmě může být i východiskem pro koncipování 

operacionálních kritérií, pro logicky utříděnou deskripci správních systémů i pro jejich 

analýzu. Při respektování teoretické korektnosti je nutno zohlednit jisté komplikace 

způsobené určitou inkonzistencí materiálního (funkčního) a formálního (institucionálního) 

vymezení veřejné správy[2]. 
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I když jsme použili termín „inkonzistence“ pro charakteristiku vzájemného vztahu 

„materiálního“ a „formálního“ vymezení veřejné správy (ostatně v souladu s většinou 

literatury, která se touto problematikou zabývá) není tento termín zcela přesný.
1
 „Materiální“ 

a „formální“ vymezení pojmu „veřejná správa“ postihuje spíše různé (nikoliv navzájem se 

vylučující či „popírající“) dimenze veřejné správy. 

Z hlediska adekvátního postižení „systémů“ veřejné správy lze zřejmě jako vhodnější 

východisko pro úvahy o operacionálních kritériích pro deskripci, analýzu a následnou 

komparaci používat spíše „formální“ (institucionální, organizační) vymezení veřejné správy, 

které postihuje veřejnou správu především jako soubor (uspořádaný) správních institucí (či 

orgánů). Pokud přijmeme základní charakteristiku členění veřejné správy na státní správu: 

centrální a územní, samosprávu: územní, profesní a zájmovou (ponecháváme již stranou 

ostatní specifické případy veřejné správy – např. samospráva veřejných vysokých škol), 

omezíme se v oblasti samosprávy pouze na samosprávu územní. 

Jednotlivé orgány a instituce veřejné správy, jejich vzájemné vztahy, kompetence, 

odpovědnost atd., jsou zpravidla vymezeny příslušnou legislativou. Proto snad přirozeným 

východiskem a jednou ze základních oblastí komparace systému veřejné správy je zmapování 

a následné srovnání právní úpravy postavení správních orgánů a institucí. Již při povrchním 

přístupu je zřejmé, že je v různých zemích velmi odlišná. Jednotlivé správní systémy se 

formovaly a byly kodifikovány v různých podmínkách a za různých historických okolností a 

odráží politickou, ekonomickou i obecně společenskou situaci doby, v níž vznikaly a byly 

kodifikovány. Při srovnávání právní úpravy správních systémů se setkáváme v podstatě se 

všemi problémy typickými pro právní komparatistiku[4]. 

S řadou problémů typických pro právní komparatistiku se setkáváme i v dalších oblastech 

srovnávání správních systémů. Jedním z nich je otázka určité různosti odpovídající 

terminologie a nalézání vhodných jazykových ekvivalentů k odborným správním termínům. 

V různých správních systémech vznikly orgány a instituce, ale i činnosti a kompetence, pro 

které v jiných jazycích než národním jazyku dané země neexistují odpovídající ekvivalenty a 

bude značně složité nalézt vhodné vyjádření daného termínu v jiném jazyce (např. 

v angličtině). V jazykové oblasti však vzniká další problém více méně pragmatického 

charakteru. V řadě případů je legislativa upravující veřejnou správu a její výkon i další 

materiály potřebné ke studiu „národních“ správních systémů k dispozici z větší části nebo 

dokonce „pouze“, v příslušných národních jazycích (překlady do angličtiny nebo do dalších 

obecně „přístupnějších“ jazyků jsou značně „neúplné“.)  Tato skutečnost svým způsobem 

omezuje či spíše pragmaticky zužuje z hlediska uvažované komparace možnost výběru a 

volby národních systémů veřejné správy.  

Pokud se zmiňujeme o více méně pragmatických aspektech zamýšlené komparace, je 

nutno vzít v úvahu i reálnou možnost eventuálního navázání spolupráce se zahraničními 

partnery. Pokusy, které se v tomto směru dosud realizovaly, ukázaly, že bude nutno (z naší 

strany) daleko přesněji a konkrétněji formulovat jak charakteristiky základních kritérií pro 

analýzu jednotlivých tematických oblastí správních systémů a dosáhnout v tomto směru i 

určitého konsenzu. Předpokladem k tomu je však zpřesnění základních principů teorie veřejné 

správy. 

 

                                                 
1
 Rozhodně není dostatečným důvodem k „rezignaci“ na snahu o přesnější pozitivní vymezení pojmu veřejná 

správa. 
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Při předběžném studiu zejména zahraniční literatury, které se zatím uskutečnilo, se ukázala 

i určitá „nejednotnost“ nejen v oblasti terminologie, ale i oblasti některých základních 

charakteristik teoretických východisek (např. v oblasti řešení vzájemného vztahu „státní 

správy“ a „samosprávy“ nebo způsobu financování veřejné správy).
2
 

Pokud jde o vlastní teoretické přístupy k problematice veřejné správy,existují i „otevřené“ 

otázky, jejichž řešení může analýzu  i následné srovnávání správních systémů ovlivnit. 

(Vyskytují se i názory, že „vlastní“ teorie veřejné správy jako samostatná teorie „sui generis“ 

neexistuje; že veřejná správa je spíše, více či méně organickým „konglomerátem“, více 

„vědních disciplín“, mezi nimi centrální místo zaujímá „správní právo“ a „veřejná 

ekonomie“.) Proto bude nutno věnovat pozornost i dalšímu rozvoji vlastní teorie veřejné 

správy. Nezanedbatelným příspěvkem, zejména k poznání a postižení vývoje teoretických 

názorů na správní problematiku, je práce R. Pomahače: „Teorie veřejné správy“.[5] Na 

skutečnost, že zkvalitnění a možnost dalšího optimálního vývoje reálné organizace veřejné 

správy je podmíněna kvalitní teorií veřejné správy, upozorňuje i skupina amerických autorů 

v publikaci „The Public Administration Theory Primer“.[1] 

Zmínili jsme se o nutnosti zpřesnění charakteristiky tématických celků, které považujeme 

z hlediska srovnávání správních systémů za podstatné. V této souvislosti je třeba ještě jednou 

připomenout otázku „jazykové a zejména terminologické limitace“. V této souvislosti by bylo 

účelné zmapovat a vyhodnotit dosavadní zkušenosti z mezinárodní spolupráce v oblasti studia 

„správní teorie“, a to jek z hlediska dosažených eventuálních výsledků (nejen pokud jde o 

upřesnění terminologie nutné pro komparaci správních systémů), tak i z hlediska možnosti 

dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce.  

Pokud jde o využití zkušeností z oblasti právní komparatistiky a komparace politických 

systémů, mohou vzniknout určité problémy s jejich použitím při srovnávání systémů či 

modelů výkonu veřejné správy. Nesporným základem pro smysluplnou komparaci je na jedné 

straně srovnání legislativní úpravy veřejné správy v jednotlivých zemích, ale také srovnání 

reálného fungování příslušných správních systémů. Jestliže v prvním případě jde v podstatě o 

určitou, předmětně vymezenou oblast právní komparatistiky
3
 (se všemi jejími teoretickými, 

metodologickými, ale i praktickými aspekty), je srovnávání reálných správních systémů a 

jejich fungování však daleko složitější. I když, jak jsme se zmínili, existují i v naší literatuře 

určité zdařilé pokusy o postižení či alespoň deskripci jednotlivých „typů“ správních systémů 

(středoevropský, severoevropský atd.), konkrétní výkon správy je v jednotlivých zemích 

v rámci daného typu v mnoha aspektech (nezřídka i podstatných) výrazně odlišný. Např. Itálie 

a Francie jsou uváděny jako země s „napoleonským“ systémem veřejné správy, ale jen při 

posuzování vzájemného vztahu mezi „státní správou“ a „samosprávou“ najdeme velmi 

výrazné rozdíly.  

Smyslem komparace správních systémů by mimo jiné mělo být nejen postižení a deskripce 

stávající struktury (včetně vzájemných vazeb a kompetencí) správních orgánů, nýbrž 

především analýza „funkčnosti“ jejich uspořádání a kompetencí. K tomu by přispělo právě 

postižení a funkční zdůvodnění odlišností (ať již strukturálních či kompetenčních) správních 

systémů jednoho typu. 

                                                 
2
  Je nutno vzít v úvahu, že zmíněné konstatování „nejednotnosti“ v oblasti teoretických přístupů k veřejné 

správě může být způsobeno i stupněm naší znalosti či spíše „neznalostí“ soudobé zahraniční literatury věnované 

rozvoji teorie veřejné správy, a to jak anglické, tak zejména německé a francouzské. 
3
 Nejen zkušeností, ale i metod užívaných v oblasti právní komparatistiky, by bylo patrně možno i širším 

způsobem než dosud, využít i při srovnávání systémů veřejné správy, či alespoň jejich legislativní úpravy. 
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Významným determinujícím činitelem, ne-li propojenou sférou, která ovlivňuje konkrétní 

formu i způsob fungování správních systémů, jsou odpovídající politické systémy. Veřejná 

správa je svým způsobem jednou z významných forem výkonu politické moci, jejíž význam 

v tomto směru vzrůstá s rozvojem a zvyšující se demokratizací veřejné správy. I zde je nutno 

konstatovat, že komparace politických systémů je v současnosti podstatně pokročilejší, než 

komparace správních systémů, a proto lze předpokládat využití mnoha metodologických 

postupů, které se v této oblasti vytvořily. Současné politické a správní systémy mají řadu, při 

nejmenším, styčných bodů (např. volební systémy, způsob konstituování samosprávných 

orgánů) a obecně lze konstatovat jak teoretickou nutnost, ale i reálnou existenci zásadní 

korespondence mezi oběma systémy. 

Pokud zaměříme pozornost na komparaci systému veřejné správy ve Slovenské republice a 

v České republice, což lze považovat za přirozený první (a snad i nejsnáze realizovatelný) 

stupeň srovnávání správních systémů, porovnáváme (pokud jde o vztah výkonu státní správy 

a samosprávy) v podstatě „spojený“ a „oddělený“ model výkonu veřejné správy (i když ve 

Slovenské republice je v toto smyslu od r. 2011 zaveden rovněž spojený model výkonu 

veřejné správy). Oba zmíněné termíny se jak v České republice, tak i ve Slovenské republice 

více méně běžně užívají.
4
 V zahraniční literatuře se tyto pojmy nevyskytují, a to ani v případě, 

že jde o charakteristiku českého nebo slovenského systému, jehož autory jsou zahraniční 

odborníci. Místo pojmu „modelu“ spojeného a odděleného výkonu veřejné správy, jak je 

běžně používán
5
 v naší literatuře, je v zahraniční literatuře používán odlišný, poměrně 

sofistikovaný pojmový aparát, který je podstatně adekvátnější k popisu (a analýze) daleko 

širšího spektra vztahů mezi státní správou a samosprávou při výkonu správních činností (a to 

nejen při výkonu státní správy orgány samosprávy v rámci „přenesené působnosti“). 

Právě konkrétní forma reálného vztahu mezi státní správou a „samosprávou“, principy 

vzájemné komunikace mezi nimi na různých úrovních, dělba činností a kompetencí při 

realizace veřejných politik atd., jsou jednou z dalších významných oblastí, o nichž se 

domníváme, že je jim nutno věnovat při srovnávání správních systémů mimořádnou 

pozornost. V „reformách“ veřejné správy, které v posledních desetiletích probíhaly, byly 

vztahy mezi „státní správou“ a „samosprávou“ předmětem nemalých změn, mimo jiné i 

v České republice. V této souvislosti je nutno věnovat pozornost i struktuře a kompetencím 

orgánů státní správy, centrální (včetně jejich dekoncentrátů) i územní, stejně jako struktuře a 

kompetencím územní samosprávy, zejména ve vztahu k územnímu a správnímu členění státu. 

Více méně často náhodná inspirace zahraničními „vzory“ bez rozboru konkrétních podmínek, 

v nichž se formovaly a důkladného poznání daného reálného správního systému, v němž to či 

ono opatření úspěšně funguje, nemůže být zárukou úspěchu. 

Obrátíme-li pozornost k dalším „vnitřním“ charakteristikám správních systémů, je vhodné 

zaměřit se na ty složky správních systémů, které lze charakterizovat s jistými výhradami jako 

určité „subsystémy“. Významné místo mezi nimi zaujímá např. „systém vnitřní kontroly“, ale 

také reálný způsob jejího provádění. Při velkém zjednodušení lze konstatovat, že do značné 

míry je jeho konkrétní podoba ovlivněna organizační strukturou správních orgánů. Přesto, že 

ve všech členských zemích Evropské unie akceptuje systém kontroly ve veřejné správě určité 

společné parametry, lze v řadě aspektů v každé zemi identifikovat specifické rysy a postupy. 

Význam systémů vnitřní kontroly je pro řádné fungování veřejné správy zcela mimořádný. 

(To mimo jiné potvrzují i „potíže“, které se v současné době stále častěji vyskytují a mají 

                                                 
4
 Jinou otázkou je sledování původu těchto pojmů. 

5
 I v našem běžném pojetí jsou tyto termíny více abstraktními redukčními schématy. 
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důsledky daleko přesahující rámec veřejné správy.) Vnitřní kontrola má nejen nespornou a 

nezastupitelnou úlohu při zajišťování zákonnosti a bezchybného výkonu správních činností, 

ale jsou i důležitým zdrojem informací poskytujících „zpětnou vazbu“, které jsou  v řadě 

ohledů využitelné i v širším kontextu při projektování dalšího rozvoje veřejné správy. 

Další významnou a inspirativní oblastí z hlediska komparace systémů veřejné správy může 

být postavení úředníků (pracovníků) veřejné správy a systém personální práce. V některých 

zemích je upraven pracovní (služební) poměr jiným způsobem (jiným zákonem) v případě 

pracovníků (úředníků) státní správy a jiným způsobem v případě pracovníků (úředníků) 

samosprávy (např. v České republice). Všeobecně známá skutečnost existence dvou 

základních systémů výběru pracovníků a systémů personální práce, tj. „kariérního“ a 

„smluvního“ (systém merit), se v běžné praxi promítá do reálných správních systémů 

transformovaná řadou specifik. Lze, při určitém zjednodušení, říci, že v „čisté“ podobě tyto 

systémy neexistují, prakticky každý reálný systém, i když v něm lze identifikovat 

„převládající“ principy, je svým způsobem „originální“. Postavení profesních pracovníků 

(úředníků) veřejné správy je determinováno celkovým charakterem daného správního systému 

a promítají se do něho jeho klíčové specifické rysy. Právě otázka postavení úředníků byla 

velmi často předmětem (ale opět spíše prakticko-politických) diskusí v České republice 

v souvislosti s přípravou nového zákona o úřednících.
6
 (Bohužel tyto diskuse zůstaly většinou 

stranou pozornosti akademické obce a „teoretiků“ vůbec.) Je zřejmě problematické 

implementovat do typově „kontinentálních„ správních systémů konkrétní personální opatření 

úspěšně uplatňované ve správním sytému Velké Británie.  

Relativně samostatný okruh problémů představuje otázka právní úpravy vzájemného 

vztahu mezi „politiky“ (na úrovni samosprávy „volenými zastupiteli“) a úředníky. Samotná 

právní úprava, jak ukazují zahraniční zkušenosti, vytváří v zásadě „právní rámec“ tohoto 

vztahu, jeho reálné formování je však ovlivněno řadou dalších faktorů. Svoji úlohu zde 

sehrává rovněž to, co bývá (ne vždy zcela adekvátně) označováno na jedné straně jako 

„tradice“, v jiné souvislosti jako „politická“ či „správní“ kultura. 

Součástí personální práce je i problematika kvalifikace pracovníků (úředníků) veřejné 

správy, jejího prověřování a systém vzdělávání. V této oblasti existuje již dosti rozvinutá 

mezinárodní spolupráce, která může být zdrojem nejen bezprostředně využitelných 

zkušeností, nýbrž i základem vzájemného srovnávání koncepčních přístupů i realizačních 

metod. 

Z hlediska srovnávání reálných systémů veřejné správy představuje významnou (byť 

relativně samostatnou a specifickou) sféru i způsob financování činnosti veřejné správy. Ne 

náhodou je právě způsob financování veřejné správy velmi často předmětem jak odborných, 

tak i politických diskusí nejen v České republice, ale také ve většině evropských zemí.  

Stejnou pozornost si z hlediska komparace zaslouží i způsob hospodaření s veřejným 

majetkem, majetkem ve vlastnictví státu i majetkem ve vlastnictví (či správě) měst, obcí a 

vyšších územních samosprávných celků. Pokud bychom chtěli docílit aspoň relativní úplnosti 

při srovnávání správních systémů a způsobů výkonu veřejné správy, bylo by nutno věnovat 

pozornost i postavení a funkci správního soudnictví. 

Komparace vybraných evropských správních systémů je záležitostí velmi složitou. Může 

v mnohém teoreticky i metodologicky navazovat na postupy a principy právní komparatistiky 

i na postupy a zkušenosti získané při komparaci politických systémů. Z hlediska, velmi 

                                                 
6
 Podle prohlášení ministra vnitra má být předložen vládě do konce září tohoto roku. 
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zjednodušeně řečeno, faktografické stránky je základním problémem získávání údajů pro 

tvorbu a (eventuálně) doplňování důsledné adekvátní deskripce stávajícího stavu reálně 

fungujících správních systémů ve vybraných evropských zemích, jako předpokladu a základu 

jakékoliv racionální analýzy a na ni navazující účelné komparaci.  
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1. Úvod 

Nová ekonomika je a bude čím dále více založena na informacích, znalostech, systémově 

vymezeném prostředí moderní informační společnosti a tvorbě integrovaných modelů 

elektronického podnikání ve všech oblastech této společnosti.  

Na svět stávající klasické ekonomiky působí tato nová ekonomika razantně. Je dána 

především rychlostí celého elektronického prostředí (dynamicky se rozvíjejícím prostředím 

informačních a komunikačních technologií - ICT - pro aktivity v globálním světě), 

exponenciálně stoupajícím množstvím informací, dostupností plnohodnotných dat, informací 

a znalostí, které dělají z celého světa jednotné prostředí.  

Hodnocení stávajícího prostředí elektronického podnikání a současné prostředky pro 

modelování elektronického prostředí jsou zaměřené zejména na Internet. Současné možnosti v 

modelování sociálně-technického prostředí jsou relativně omezené. Optimalizační metody v 

modelech uvedeného elektronického podnikání řeší dílčí systémově vymezené problémy 

praxe. Možnosti užití vybraných metod kybernetiky pro optimální struktury a chování 

systému elektronického nabývají svého opodstatnění a významu. Systémové vymezení 

podnikání je mnohdy zužováno na možnosti užití modelů kybernetiky pro izolované 

projektování a užití technického prostředí v informačních a komunikačních technologiích. 

Perspektivní jsou tedy moderní možnosti systémové integrace v nových situacích 

elektronického podnikání s použitím kybernetického prostředí pro strategie a cílové chování 

nových modelů tohoto elektronického podnikání a užití charakteristik kybernetického modelu 

pro nově vznikající inteligentní modely znalostně vymezeného elektronického podnikání. 

Uvažování stability prostředí, odezev na požadavky zákazníků a dalších významných 

charakteristik z teoretické kybernetiky jsou v novém prostředí ekonomické kybernetiky 

chápány jako systémově vymezená prostředí elektronického podnikání s výhradně 

integrovatelnými prostředky.  

Cílem příspěvku je stručně charakterizovat stav současného poznání v elektronickém 

podnikání a specifické oblasti elektronického prostředí pro státní a veřejnou správu (e-

government). Systémově je celá oblast vyjádřena ve studijním materiálu [2] s uvedenou 

škálou informačních zdrojů světa systémově pojatých možností vyjádření odpovídajících 

modelů pro obecné systémy a kybernetické systémy. 
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2. Formulace problematiky 

2.1. Systémové vymezení integrace 

Systém S =  P , R           

   je účelově definovaná množina prvků P  

    P =  pi  kde  i    J (J je množina indexů)  

    a množina vazeb (vztahů, relací) R  

    R = { ri,j } , i,j    J mezi prvky pi a pj 

 

Prvky pi systému S jsou jeho elementární části  Množinu P všech prvků pi nazýváme 

universum systému. Vazby jsou vzájemné závislosti mezi prvky pi a pj nebo vzájemné 

působení mezi těmito prvky. Může jít o informační vazby, vyjádřené vztahy atp. 

Množina všech vazeb (vztahů) R = { r i,j } mezi prvky pi a pj systému je struktura systému. 

Struktura systému může být funkční, technická, informační, časová, organizační, apod. 

Specifickou strukturu systému tvoří tzv. hierarchická struktura, která vyjadřuje vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými prvky systému [1].  

Množství prvků v systému charakterizuje jeho složitost. Čím více systém poznáváme 

(identifikujeme vzájemné vztahy mezi prvky uvnitř tohoto systému), tím hlouběji zkoumáme 

jednotlivosti tohoto systému a tím více prvků a vazeb objevujeme. Na určitém stupni poznání 

(identifikace) systému obvykle ukončujeme tento proces. Hloubka poznání je rozlišovací 

úrovní. 

Účelově definovaná množina prvků, které nepatří do právě zkoumaného systému, ale které 

mají k tomuto systému bezprostřední významné vztahy, je okolí systému. Vazby, které působí 

z okolí na systém jsou vstupy (podněty). Vazby, kterými působí systém na okolí jsou výstupy 

(odezvy) [3]. 

Běžně můžeme v praxi v definovaném systému S sjednocovat prvky, které jsou svým 

charakterem podobné, do vyšších celků nazývaných podsystémy. Systém S může být tvořen 

řadou podsystémů S. 

Při zkoumání složitých systémů je často nutné tyto systémy rozkládat (dekomponovat) do 

vzájemně provázaných podsystémů. Opačnou transformací systému je jeho skládání 

(kompozice, integrace). Jde o spojování jednotlivých podsystémů tak, aby výsledný systém 

byl tvořen např. co nejmenším počtem prvků a vazeb mezi nimi [2]. 

2.2. Systémová integrace v prostředí kybernetiky 

Specifickou oblastí teorie systémů je zkoumání vnitřního uspořádání vlastních systémů. 

Jestliže z množiny prvků systému S vyčleníme jejich část a pojmenujeme ji jako řídicí 

podsystém, druhou skupinu prvků pojmenujeme jako řízený podsystém a nahradíme-li 

stávající vazby novými významnými vazbami, v nichž bude dominantní tzv. zpětná vazba, 

pak mluvíme o kybernetickém systému.  

Kybernetika je věda, která zkoumá obecné vlastnosti a zákonitosti řízení v biologických, 

technických a společenských systémech. Vedle teoretické kybernetiky (využívající teorii 

regulace, teorii informace, teorii automatů, teorii učení, teorii her, teorii algoritmů a další 
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teorie) je také aplikovaná kybernetika, ke které řadíme technickou kyberentiku, lékařskou 

kybenetiku, ekonomickou kybernetiku a další. 

Jednotlivé dílčí podsystémy ekonomického systému jsou klasické modely kybernetického 

systému a modelující prostředí je počítačové prostředí, tj. PC jako klasický kybernetický 

systém. Obdobně celé modelování systému je modelem kybernetického systému, kde 

rozpoznáváním prostředí získáváme údaje o stavu daného prostředí a zpětnou vazbu tvoří 

vyhodnocování procesu modelování.  

Kybernetika definuje problémy, teorie řízení řeší dílčí problémy. Měnící se systémy se 

chovají podobně jako živé organismy. Kybernetika studuje živé i neživé organismy, které 

musí mít schopnost zachovávat informaci. Aplikační prostory pro kybernetiku jsou: technika, 

ekonomie a další.  

Integrace v této oblasti je složitější, protože k definované oblasti systému S =  P , R  je 

zaveden čas t a další proměnné charakterizující vnitřní strukturu a chování včetně vlivů okolí 

na vlastní kybernetický systém. Popis systému (modelu) je dán diferenciálními rovnicemi a 

rozčleněn je do odpovídajících úrovní hierarchického členění kybernetických systémů. Proces 

integrace se opírá o nalezení vhodných úrovní této hierarchie a možností kompozice 

(integrace) vhodných prvků a podsystémů prostředí kybernetiky tj. prostředí elektronického 

podnikání a e-governmentu [2].   

 Systémová integrace prostředků e-governmentu 

Proces popisu systému S vede přes jeho definování k vytváření jeho vlastního modelu M: 

 S    M.  

V rámci řešeného úkolu je vyčleněna část zabývající se problematikou modelování 

podnikání a modelem státní a veřejné správy z pohledu: Systémově integrovaného prostředí 

pro návrh inteligentních modelů a modelování moderního elektronického podnikání [4]. 

3. Řešení problému 

3.1. Podmínky tvorby modelu kybernetického systému e-governmentu 

Na základě uvedené formulace problému byla vytvořena metodika sběru informací a dat 

postihující definovaný systém podnikání s podsystémem governmentu, identifikace prvků a 

relací v definované oblasti, identifikace podstatných částí tohoto systému na rozpoznávání 

prvků a relací v tomto definováním systému s cílem vytvoření odpovídajícího modelu. 

Jako modelující prostředí bylo zvoleno prostředí MATLAB na PC a postupné pořizování 

informací a dat. 

  Použité metody řešení 

Systémová analýza, identifikace systému, rozpoznávání systému, tvorba modelu, 

modelování procesů, optimalizace modelu, systémová integrace. 

 Filtrace informací pro model e-governmentu 

V této části získávání podkladů pro model systémové integrace e-governmentu je zcela 

zřejmé, že: 

 bude existovat množství redundantních informací ,  

 strategie filtrace je stěžejním místem v současné době při řešení úkolu, 

 zatím je velmi malá časová příslušnost získávaných informací, 
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 vytvářený stavový prostor pro modelování je nezbytnou součástí řešeného problému. 

4.  Závěr 

Získané dílčí poznatky, z tvořené filtrace údajů, staví řešení úkolu jako podstatné a 

zobecňující z hlediska uvedených oblastí obecné teorie systémů a aplikací metod ekonomické 

kybernetiky do znalostní ekonomiky. 

Vytvářený model má poskytnout další směry v integraci zejména v rámci integrací registrů 

na vrcholové úrovni řízení (a vymezit správný směr těchto integračních procesů např i 

z diskutované tvorby registru motorových vozidel).  

Význam pro praxi spatřujeme především v systémovém chápání integrace, v systémovém 

projektování elektronického podnikání, v integraci homogenního prostředí ICT a 

adaptabilnosti celého prostředí modelu postupně dotvářeného o aplikace umělé inteligence 

v integrovaném prostředí ekonomické kybernetiky. 

 

Příspěvek je výstupem projektu specifického výzkumu „Efektivní ekonomické řízení 

podniku s ohledem na vývoj globálních trhů“ Interní grantové agentury Vysokého učení 

technického v Brně s registračním číslem FP-S-12-1 (řešení v kalendářním roce 2012). 
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OBJEKTIVNÍ DOPADY PRO OBCE A MĚSTA VYBRANÉHO 

REGIONU ZPŮSOBENÉ POVINNÝM VYKAZOVÁNÍM POMOCNÉHO 

ANALYTICKÉHO PŘEHLEDU (PAP) 

Jana Dvořáková  

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, katedra účetnictví a 

financí 

Abstract: At the beginning of 2012 came into force on the amendment of Decree 383/2009 

Coll. , which requires an exhaustive list , after the conditions set forth in Decree No. 

437/2011 Coll. , municipalities and subsidized organizations to provide uniform financial 

reporting information in the form of auxiliary analytical overview to The central system of the 

accounting information of The State, so in order to achieve the initial reform of the 

accounting system and the final consolidation of the financial statements of the State. This 

contribution will be interested in the impact of this obligation to the municipalities and cities 

in the selected region. 

Keywords: An Instrumental Analytical Overview, A Central Systém of The State Accounting 

Information,The Selected Accounting Units 

1. Úvod 

Cílem příspěvku je zjistit, jaký dopad má povinnost vybraných účetních jednotek (dále jen 

VÚJ) ve vybraném regionu vykazovat Pomocný analytický přehled (dále jen PAP) a 

informace o účetních záznamech v této podobě předávat do Centrálního systému účetních 

informací státu (dále jen CSÚIS). Údaje v něm uvedené mají přispět k monitorování a řízení 

veřejných financí a v konečném důsledku mají nahradit statistická zjišťování. Jedná se o 

problematiku poměrně novou, neboť materiál v podobě Návrhu legislativních úprav 

v souvislosti se zavedením předáváním Pomocného analytického přehledu – PAP podalo 

Ministerstvo financí ČR k vnitřnímu připomínkovému řízení 30.9.2011. Důvodem předložení 

materiálu jsou požadavky vyplývající z členství České republiky v Evropské unii. Jedná se 

zejména o požadavky Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství 

(ESA 95), evropské statistiky a aplikace Protokolu o nadměrném rozpočtovém schodku 

připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství. První předání PAP do CSÚIS se 

předpokládá za první pololetí roku 2012 ke dni 31.7.2012.[MF 2011] Dalším důvodem pro 

jeho vyplnění je ta skutečnost, že nedodržením povinnosti PAP u VÚJ povede k sankcím, 

které převýší dodatečné náklady na úpravy stávajících nebo pořízení nových účetních SW a 

dále připravovaná konsolidace, která povede k sestavení účetních výkazů za Českou republiku 

(v roce 2014 za rok 2013). Předávání statistických dat v podobě PAP je jednou z etap reformy 

účetnictví a vyžaduje především úpravu stávajících účetních systémů v podobě nových 

účetních šablon, zavedení nových technických termínů v podobě typů účetních změn, kdy 

každá změna je číselně označena a v podobě partnerů transakce, kdy se uvádí u všech 

účetních záznamů IČO jak na straně aktiv, tak i pasiv. Pro účely PAP se vytváří nové členění 

účtů (tzv. pomocný analytický účet), přičemž nemusí být rušeno původní analytické členění 

nastavené uživatelem. O tom, jak složitá implementace PAP je, svědčí i fakt podané petice 

ministru financí ČR za obce české republiky na odložení povinnosti zpracování PAP nejméně 

o 1 rok s odvoláním na ne zcela jasné příklady vyplňování formulářů a účetních dokladů, 

pozdní vydání novely předpisu, minimálních příprav a na příliš velké zatížení účetních 



 

 

 

24 

 

jednotek. Tato petice požadovaný odklad účinnosti nezajistila. [SCHNEIDEROVÁ 2012] 

Na základě zpětných vazeb ze zkušebního testování generování PAP u dobrovolných jednotek 

a na základě častých dotazů VÚJ došlo již ke dvěma aktualizacím Metodiky PAP.  

2. Formulace problematiky 

2.1. Právní rámec účinnosti 

V prosinci 2011 byly zveřejněny novely vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v 

souvislosti se zavedením předávání nového výkazu - Pomocného analytického přehledu 

(PAP), s účinností od 1. ledna 2012, a to vyhláška č. 437/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a 

jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na 

technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 

434/2010 Sb. (jejíž součástí je příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. – PAP), a vyhláška 

č. 436/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

VÚJ, ve znění pozdějších předpisů (novela ustanovení § 77 odst. 2 související se zavedením 

PAP).  

2.1.1. Účinnost vyhlášky č. 437/2011 Sb.  

Vyhláška č. 437/2011 Sb. vymezuje povinované VÚJ, které musí zpracovaný formulář 

PAP včetně příloh odevzdat za 1. pololetí roku 2012 v předepsaných elektronických 

formátech do 31.7.2012 do CSÚIS (5-6 XML souborů). Podmínky pro odevzdání PAP včetně 

příloh a časový rámec je následující: 

- rok 2012: územně samosprávné celky s počtem obyvatel nad 3 000, příspěvkové 

organizace, jejichž aktiva (netto hodnota z rozvahy) jsou nad 100 mil. Kč 

- rok 2013: územně samosprávné celky s počtem obyvatel nad 1 500, příspěvkové 

organizace, jejichž aktiva (netto hodnota z rozvahy) jsou nad 20 mil. Kč 

- rok 2014: územně samosprávné celky s počtem obyvatel nad 1 000, příspěvkové 

organizace, jejichž aktiva (netto hodnota z rozvahy) jsou nad 10 mil. Kč 

Vzhledem k tomu, že v případě implementace PAP se jedná o velmi složitý proces 

vykazování v rámci účetní jednotky, dochází v roce 2012 k úlevám v počtu VÚJ, které jsou 

PAP povinovány vykazovat. V Tab. 1 je uveden přehled VÚJ, které budou PAP vykazovat 

v rozmezí let 2012 a 2013.  

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

 

Tab. 1: Přechodné snížení počtu předkládajících VÚJ (2012,2013) 

  VÚJ PAP 

PAP 

2012 

PAP 

2013 

OSS 384 384 384 384 

státní fondy 6 6 6 6 

Pozemkový fond ČR 1 1 1 1 

příspěvkové organizace uř (0-100 mil.Kč) 111 111 - 111 

příspěvkové organizace uř (100 mil. Kč a 

více) 118 118 118 118 

kraje (včetně hl. m. Praha) 14 14 14 14 

obce (0-1000 ob.) 4 852 - - - 

obce (1001-1500 ob.) 480 480 - - 

obce (1501-3000 ob.) 464 464 - 464 

obce (3001+ a více) 450 450 450 450 

dobrovolné svazky obcí 744 - - - 

RRRS 7 7 7 7 

příspěvkové organizace mř (0-10 mil. Kč) 7 321 - - - 

příspěvkové organizace mř (10-20 mil- Kč) 879 879 - - 

příspěvkové organizace mř (20-100 mil. 

Kč) 1 848 1 848 - 1 848 

příspěvkové organizace mř (100 mil. Kč a 

více) 474 474 474 474 

zdravotní pojišťovny  - - - - 

celkem 18 153 5 236 1 454 3 877 

v%    29 8 21 

           Zdroj: Ing. Jana Mašková, Institut Certifikace účetních, a.s.  

Další úlevou, kterou tato vyhláška umožňuje, je, že VÚJ nemusejí vykázat počáteční a 

koncové stavy v účetních záznamech podle §3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavovaných k 30.6.2012 a 30.9.2012, počáteční 

stav nemusejí tyto VÚJ vykázat též k 31.12.2012. [ÚZ 873 2012] 

2.1.2. Účinnost vyhlášky č.436/2011Sb. 

Tato vyhláška v §77 odst. 1 uvádí, že syntetické účty lze pro potřeby účetní jednotky dále 

členit na analytické účty. V odst. 2 pak uvádí, že je účetní jednotka povinna předávat účetní 

záznamy, včetně účetních zápisů v účetních knihách a informací pro účely monitorování a 

řízení veřejných financí, v členění stanoveném v technické vyhlášce o účetních záznamech8), 

vytváří členění syntetických účtů na odpovídající analytické účty, pokud uvedené povinnosti 

přenosu účetních záznamů nezajistí jinak. Vyhláška umožňuje v podstatě dva způsoby 
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zajištění požadavků pro potřeby PAP, a to průběžně při pořizování účetních dokladů nebo 

dávkově (samostatně až po pořízení účetních informací). 

V případě, že se účetní jednotka rozhodne zajišťovat PAP na základě členění syntetických 

účtů na účty analytické, musí si stanovit na základě vnitřního předpisu účtový rozvrh, který 

zohlední toto členění syntetických účtů. Počet analytických účtů není omezen, stejně tak není 

omezeno, aby struktura stávajících analytických účtů byla upravena tak, aby zohledňovala 

požadavky PAP nebo byly syntetické účty nově členěny na analytické účty podle těchto 

potřeb. Vnitřním předpisem musí účetní jednotka jednak zajistit součinnost dotčených útvarů 

případně pracovníků pro vznik účetních dokladů dle nových šablon odpovídajícím 

požadavkům PAP, dále musí zajistit připojování podpisového záznamu k účetnímu záznamu, 

který bude podkladem pro vznik účetního, který se týká členění pro potřeby PAP. Nutné je 

také kontrolou zajistit, aby dílčí údaje pro PAP ve svém souhrnu odpovídali celkové výši 

příslušného syntetického účtu.  

2.1.3. Usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012 

Kraje, statutární města a obce mohly požádat dle Usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 

2012 o dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro 

monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek v podobě PAP. 

Požádat takto mohly i pro jimi zřizované příspěvkové organizace do 31.5.2012. Pro krajské 

úřady byla určena dotace ve výši 325 tis. Kč, statutární města a hlavní město Praha 150 tis. 

Kč, pro obce 70 tis. Kč a pro příspěvkové organizace zřizované obcí a krajem 65 tis. Kč. 

2.2. Koncepce PAP 

2.2.1. Obsah výkazu 

Vzhledem k tomu, že je celá problematika konstrukce výkazu PAP a implementace všech 

požadavků na pořizování účetních dat pro PAP velmi náročná, zmíním se v tomto příspěvku 

pouze o základním obsahu PAP a oblastech účetnictví, které musí být v rámci účetních SW 

upraveny. Výkaz PAP obsahuje 13 tabulek (částí), které jsou členěny do tří úrovní. Tyto 

tabulky jsou uvedeny v příloze č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. 

 

I.úroveň obsahuje údaje o vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění: 

Část I.: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech 

Část II.: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost 

Část III.: vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost 

 

II. úroveň obsahuje údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných syntetických 

rozvahových účtech v analytickém členění. Dochází k rozkládání celkového obratu na straně 

MD/D těchto účtů na předem definované kategorie změn vlivem transakcí, přecenění a 

ostatních změn objemu: 

Část IV.: DNM a DHM – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 

Část V.: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 

Část VI.: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 
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Část VII.: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 

Část VIII.: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 

Část IX.: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů 

 

III. úroveň detailněji rozkládá údaje uvedené v předchozích částí podle jednotlivých partnerů 

aktiva/pasiva anebo jednotlivých partnerů transakce, nebo probíhá toto členění současně: 

Část X.: Počáteční a koncové stavy na vybraných rozvahových účtech v členění podle 

jednotlivých partnerů aktiva/pasiva 

Část XI.: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost 

v členění podle jednotlivých partnerů transakce 

Část XII.: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle 

jednotlivých partnerů transakce 

Část XIII.: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle 

jednotlivých partnerů aktiva/pasiva a partnerů transakce 

3. Řešení problému 

3.1. Šetření u obcí a měst ve vybraném regionu 

3.1.1. Dotazníkový průzkum 

Cílem dotazníkového průzkumu bylo zjistit zpětnou vazbu mezi povinovanými účetními 

jednotkami k vykazování PAP ve vybraném regionu a jeho samotnou implementací. V rámci 

tohoto dotazníku byly osloveny obce a města Jihočeského kraje, které se vyjadřovaly ke 

způsobu zajištění PAP, jeho složitosti a nákladnosti úprav stávajících účetních systémů. 

Tohoto průzkumu se účastnilo celkem 25 obcí a měst Jihočeského kraje z 33, které jsou dle 

vyhlášky č. 437/ 2011 Sb. povinné výkaz PAP za první pololetí roku 2012 předat, nejpozději 

k 31.7.2012. Jedná se o poměrně širokou zkoumanou základnu s velkými rozdíly 

v možnostech personálního zajištění, finančních prostředků, informovanosti o problematice 

apod.. 

3.1.2. Výsledky šetření 

Všechny oslovené obce a města zajistily vyplnění výkazu PAP průběžným účtováním, kdy 

předmětné syntetické účty rozčleňovaly dle potřeby PAP na účty analytické. Také všechny 

sledované jednotky využily možnosti dle Usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012 a 

požádaly o dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací 

pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek v podobě PAP pro 

sebe a pro své příspěvkové organizace. U větších měst a to ve dvou případech došlo 

k dobrovolné účasti na pilotních programech, kdy tyto sledované jednotky vyplnily zkušebně 

výkaz PAP za první čtvrtletí roku 2012. 

V Grafu 1 je znázorněno procentní rozdělení náročnosti prací spojených s vykazováním 

PAP, kdy sledované účetní jednotky tuto náročnost hodnotily na stupnici od 1 do 5, kdy 1 

představovala nízkou náročnost a 5 vysokou náročnost. Z výsledků šetření je patrné, že 

sledované účetní jednotky hodnotily tuto náročnost jako průměrnou až velmi náročnou, kdy 

vysoký stupeň náročnosti se objevoval spíše u velkých měst a malých obcí. Nejsložitější pro 



 

 

 

28 

 

ně byla počáteční fáze implementace, kdy se sestavovaly účetní rozvrhy a účetní jednotky 

musely proniknout do zcela nového pojetí výkaznictví. Téměř všechny účetní jednotky se 

shodly na tom, že celá implementace PAP byla náročná časově a to na úkor jak ostatních 

činností, které musely běžně vykonávat, tak na úkor vlastního volna. Potíže způsobilo i 

zavádění nových termínů v podobě přiřazování kódů změnám u jednotlivých účetních operací 

na straně MD a D a povinnosti vyplňování IČ u partnerů na straně pasiv i aktiv. Vzhledem 

k tomu, že obce a města disponují poměrně velkým množstvím majetku (jejich netto aktiva 

v některých případech dosahují i několika miliard Kč), bylo náročné účtovat o pořízení a 

změnách na majetkových účtech.  

 

Graf 1: Náročnost prací spojených s vykazováním PAP 
Zdroj: vlastní, 2012 

Pouze v třech případech u sledovaných účetních jednotek můžeme vidět zvýšené 

personální náklady trvalého charakteru a to u Statutárního města v podobě celého úvazku a 

dalších dvou větších měst (viz Graf 2). Ostatní obce a města, bohužel, musely vynaložené 

činnosti na zajištění výkazu PAP zvládnout vlastními silami. Časová náročnost, uvedená výše, 

je trvalého charakteru, neboť implementace PAP v podstatě vyžaduje úpravu téměř všech 

stávajících šablon účetních dokladů a tak např. z odpovědí dotčených účetních jednotek je 

zřejmé, že zaúčtování běžného účetního dokladu (např. přijatá faktura) si vyžaduje 

dvojnásobek času, než jak tomu bylo před účinností vyhlášek č. 437/2011 Sb.a č. 437/2011 

Sb. U složitějších účetních operací (průtokové transfery, záznamy o pořizování a změnách 

v majetku apod.) se tento čas znásobuje. 
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Graf 2: Zvýšené personální náklady trvalého charakteru spojené s vykazováním PAP 
Zdroj: vlastní, 2012 

 

V Grafu 3 je znázorněno, v jaké výši implementace PAP u sledovaných jednotek vyvolala 

zvýšení nákladů na úpravu stávajícího účetního systému. U 12% sledovaných jednotek nebyly 

vynaložené žádné finanční prostředky na úpravu stávajícího účetního systému, nové šablony 

účetních dokladů vyhovujících požadavkům PAP byly poskytnuty sledovaným jednotkám 

v rámci updatu účetnictví. U většiny sledovaných jednotek došlo k nárůstu vynaložených 

finančních prostředků na úpravu stávajícího účetního systému a to u 48% sledovaných 

jednotek tak tyto náklady nepřevýšily částku 50 tis. Kč (u obcí a měst do 5 000 tis. obyvatel a 

větších měst, které si mohou dovolit nákladnější účetní programy, jejichž updaty na 

implementaci PAP nevykazují meziroční navýšení technické podpory) a u 24% sledovaných 

jednotek se tyto náklady pohybovaly v rozmezí 50 – 100. Tis. Kč. Pouze v jednom případě, 

který představuje 4% sledovaných jednotek, došlo k překročení částky 200 tis. Kč. 

 

 

Graf 3: Dodatečné náklady na úpravu stávajícího účetního systému 
 Zdroj: vlastní, 2012 
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4. Závěr 

Na základě šetření, které bylo provedeno u VÚJ v souvislosti s implementací PAP, bylo 

prokázáno, že se jednalo o velmi náročný projekt trvalého charakteru. I přes velmi krátký čas, 

který byl sledovaným jednotkám na zpracování výkazů PAP dán, povinnost zaslat výkazy 

v požadovaném formátu, splnily bezezbytku všechny sledované jednotky. Je otázkou, zda je 

nutné takto administrativně zatěžovat veřejnou správu, neboť některé fáze účetní reformy 

v podobě unifikovaných účetních výkazů za každé čtvrtletí kalendářního roku (rozvaha a 

výsledovka) byly zahájeny již v roce 2010. Jednorázová finanční podpora na úpravu 

stávajících účetních systémů neřeší trvalou náročnost povinnosti PAP vykazovat a takto 

neúměrně zatížené úseky VÚJ odvádějí práci, která není odměněna. V případě, že si situace 

žádá zvýšení personálních nákladů, děje se tak na úkor zvýšených nákladů, které si obce a 

města musí pokrýt z vlastních zdrojů. Také některé dílčí kroky nejsou zcela systematické a 

nemají v konečném důsledku vypovídající hodnotu (např. PAP je sledovaný u technického 

zhodnocení majetku, nikoliv však u opravy tohoto majetku, která může několikanásobně 

převýšit hodnotu jeho pořízení případně zhodnocení).  
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Abstract: The aim of this paper is to identify and comprehensively describe current trends 

and features of the use of financial analysis or its adjusted modifications in the segment of 

municipalities in Czech Republic, evaluate their use and try to identify its potential use and 

future development of this specific research area. 
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1. Úvod 

V posledních dvou dekádách se v českém veřejném sektoru v segmentu obcí pracuje se 

stále větším množstvím finančních prostředků a aktuální podmínky kladou nemalé požadavky 

na kvalitu finančního řízení samotných obcí. Tento vývoj v souvislosti s nárůstem 

produkovaných finančních informacích postupně vyvolal poptávku po nástrojích pro řešení 

této problematiky. Jednou z podoblastí je i finanční analýza (dále FA) subjektů. Cílem tohoto 

příspěvku je identifikovat a uceleně popsat dosavadní tendence a rysy používání finanční 

analýzy, respektive jejích upravených modifikací v segmentu obcí v České republice a pokusit 

se identifikovat její potenciální využití a budoucí vývoj této specifické oblasti v rámci 

výzkumných přístupů a otázek.  

Vzhledem k vymezeným cílům byl tento příspěvek zpracován na základě studia odborné 

literatury jak z oblasti teoretické, tak praktické a čerpal z domácích i zahraničních zdrojů. Na 

základě tohoto postupu byly analyzovány hlavní obecné i konkrétní, teoretické i praktické 

přístupy k řešení zkoumané problematiky s následným provedením syntézy poznatků do 

konstrukce uceleného pohledu s jasnou exaktně vymezenou vazbou: obec – finanční analýza – 

nástroje. V druhé části se na základě dosavadních poznatků příspěvek věnuje diskusi a 

pojmenování dalších možných metodologických přístupů a výzkumných oblastí pro další 

výzkum v této problematice.  

Různých podob analýz finanční stránky subjektu se v průběhu času vyvinulo hodně a to 

hlavně díky rozvoji průmyslu, odchodu a následně finančním trhům. Vzhledem k faktu, že i 

subjekty veřejné a státní správy disponují v účetní terminologii nejrůznějšími aktivy, tak bylo 

celkem logické, že s odstupem času se i v této sféře vznikne poptávka po informacích a 

nástrojích popisujících či predikujících finanční stránku jednotlivých subjektů i systémů 

samotných. Z hlediska finančního jsou obce ekonomické subjekty jako firmy, na rozdíl od 

nich však mají řadu vlastních specifik. V minulosti postupně docházelo k utváření finančního 

řízení těchto subjektů. Součástí finančního managementu, který má svoji vlastní definici, je i 

schopnost analyzovat vlastní finanční stránku subjektu. V souvislosti s přesným definovaným 

oblasti FA je potřeba z definice zkoumané oblasti, které je věnován tento příspěvek vyloučit 

směry a postupy, které se snaží analýzu obcí obohatit o hodnocení užitků. Finanční analýza se 

snaží postihnout hlavně finanční toky a stejně tak i v soukromém sektoru by jistě bylo možné 

vedle výnosů se zaobírat nefinančními přínosy pro uživatele, které mohou být vyšší než cena, 

kterou zaplatí. Oblast využití FA je v tomto příspěvku tedy zúžena oblast aktiv a finančních 

toků v rámci obce. Nejdříve je ale nutné definovat oblast (finanční analýza) a předmět 

(finančně-analytické nástroje) zkoumání. Finanční analýzu lze vnímat jako koncept, který se 

snaží v obecné rovině postihnout finanční procesy v ekonomickém subjektu prostřednictvím 
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různých nástrojů, přístup či metodik. Je založen na sběru finančních informací o zkoumaném 

subjektu a jejich následné organizaci, třídění a analýze. Celý tento proces má za hlavní cíl 

vytvořit prostřednictvím analýzy takové výstupy, jež by měly být schopny svému uživateli dát 

relevantní informace pro identifikaci silných a slabých stránek subjektu. Díky tomuto procesu 

zvýraznění příslušných oblastí pak uživatel může na základě toho vytvářet více informovaná 

rozhodnutí při strategickém či operativním řízení subjektu. Konkrétní podoba finanční 

analýzy ve formě finančně-analytického nástroje se pak mění na základě specifických potřeb 

uživatelů těchto analýz. Například u firem v soukromém sektoru se v rámci konceptu finanční 

analýzy vytvořily sledované oblasti jako likvidita, aktivita, ziskovost a páka či zadlužení 

[KIESCO a WEYGANDT 1982]. Tyto oblasti nevznikly náhodou, ale vztahují se na důležité 

aspekty hospodaření firem. Jsou tedy svým významem a podobou specificky svázány 

s existencí, podobou a významem firem, ze kterých vychází. Při vytváření co nejlépe 

fungujícího konceptu analýzy je tak nutné brát v úvahu tuto vazbu analýza-subjekt a 

individualizovat ji. Zde se nabízí otázka, zda je lepší při hledání a konstrukci nástrojů FA 

vycházet z fungujících konceptů na jiných subjektech (transfer z firem na obce) nebo 

vycházet z poznání fungování obcí, či mixem obou přístupů.  

Východiskem pro finanční analýzu jsou vždy účetní data a subjekt je tedy hodnocen 

analýzou finančních dokumentů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow,...), která může 

nabývat mnoha odlišných konkrétních podob [SEDLÁČEK 2011]. Jedná se o metody či 

způsoby hodnocení od těch nejjednodušších až po ty velmi specifické. Jedním ze způsobů 

finančního hodnocení subjektů byly v průběhu historie poměrové ukazatele (Ratio Analysis), 

které v konkrétní podobě prošly určitým časovým vývojem, během kterého se vyvinuly 

v konkrétní nástroje. Nevýhodou tohoto přístupu, který svým největším vývojem prošel 

hlavně ve 20. století ruku v ruce se standardizací účetnictví byla absence explicitní teoretické 

struktury a jeho dominujícím přístupem byl pragmatický empirismus [HORRIGAN 1968]. Za 

hlavní cíle finanční analýzy jsou považovány například analýza dosavadního vývoje podniku, 

komparace výsledků analýzy v prostoru, analýza vztahů mezi ukazateli, poskytnutí informací 

pro rozhodování do budoucnosti, analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější 

varianty či interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku 

[SEDLÁČEK 2011]. Důležitým aspektem finanční analýzy je její časová dimenze, která 

rozděluje tento typ analýzy na ex ante (budoucí vývoj) a ex post (historický vývoj). Syntéza 

těchto aspektů vede k pojetí podstaty finanční analýzy, kterou je snaha o kontinuální 

vyhodnocování finančního zdraví firmy a to jak z pohledu finanční minulosti, tak z pohledu 

předpovídání budoucnosti [RŮČKOVÁ 2008]. 

2. Dosavadní přístupy k řešení problematiky v ČR a v zahraničí 

2.1.  Tendence a přístupy v zahraničí 

Je potřeba zmínit, že existuje mnoho přístupů a liší se stát od státu. Společné této 

roztříštěnosti je postupné přejímání tzv. byznysově orientovaných pravidel v nejrůznější míře. 

Největší rozvoj tímto směrem je vidět hlavně v anglo-amerických zemích (USA, Austrálie, 

Velká Británie...), kde tento fakt souvisí s rozvojem finančního trhu a soukromých organizací. 

V rámci tohoto překotného procesu vznikla a postupně se rozrůstala jak interní (vlastníci, 

manažeři), tak později i externí (akcionáři, veřejnost, regulátoři) poptávka po finančních 

informací, jejichž množství a diverzifikovanost začaly přesahovat schopnosti primární 

analýzy v rámci řízení či externího hodnocení a vznikla tak poptávka po finančně-

analytických nástrojích. Během dosavadní historie pak vzniklo množství různě 

konstruovaných a orientovaných nástrojů od elementárních analýz finančních poměrů, přes 
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komplexnější finanční analýzy až po ty složitější (například bonitně-bankrotní modely, 

pyramidové modely, či balanced-scorecard modely...). Již v 90.letech minulého století 

proběhl v Indii rozsáhlý výzkum mezi indickými municipalitami na základě uplatnění nástrojů 

finanční analýzy (finanční predikce, cash-flow analýza, analýza poměrových ukazatelů 

finančních údajů, analýza bodu zvratu), krátkodobého finančního managementu (řízení 

pracovního kapitálu, řízení hotovosti/likvidity, správa pohledávek, asset management) a 

dlouhodobého finančního managementu (dlouhodobé plánování a controlling, rozpočtování, 

investiční rozhodování – IRR, NPV, ARR, asset management) [JOSHI 1996]. Hlavní 

tendence reforem New Public Financial Managemetnu (dále NPFM) byly identifikovány ve 

změnách v systémech finančního reportingu (například přechod k akruálnímu principu), dále 

pak ve vývoji tržně orientovaných systémů řízení, vývoji výkonově orientovaných přístupů, 

decentralizaci veřejných rozpočtů a v neposlední řadě také ve změnách v interních a externích 

auditech ve veřejném sektoru [GUTHRIE, OLSON, HUMPHREY 1999]. Reformy ve stylu 

New Public Managementu, ze kterého vychází i NPFM, nepředstavují pouze jiný způsob 

řízení a poskytování veřejných služeb, ale také potřebu po odlišných nástrojích a technikách 

finančního managementu reprezentovanou ve zmíněném NPFM [PADOVANI 2010]. Jako 

jeden z hlavních cílů NPFM byl také identifikován koncept „Finančního (fiskálního) zdraví“, 

který byl v minulosti diskutován akademiky i praktiky (převážně v USA a Austrálii).  

2.2. Dosavadní přístupy a podoby finančně-analytických nástrojů v ČR 

Teorii a praxi této oblasti v ČR lze hodnotit prostřednictvím následujících přístupů. 

Aplikace měla několik podob vlivem buď plného, částečného či žádného přizpůsobení jak 

místním podmínkám při aplikaci nástroje, tak specifickým subjektům, v tomto případě obcím. 

Dalším přístupem v této oblasti je transfer analytických komponent a nástrojů z praxe 

veřejných sektorů v jiných zemích (převážně z USA). Poslední přístup bych definoval jako 

vlastní inovativní postupy při snaze o jiné někdy i originální pohledy v rámci finanční analýzy 

na zkoumaný subjekt či její rozšíření o další proměnné. Prostor pro tyto inovace poskytuje 

specifičnost celé oblasti i jednotlivých subjektů – obcí – a v některých oblastech stále 

otevřené otázky jako efektivita, výnosnost ve veřejném sektoru, veřejný zájem a jiné. Využití 

postupů finanční analýzy se v českém prostředí fragmentuje na dílčí pohledy a celkově je tato 

specifická problematika a její využití ve veřejném sektoru nedostatečně zpracované 

[JANEČEK 2001]. Dalším kritickým bodem samotného procesu aplikace tradiční podoby FA 

na neprofitní organizace je oblast analýzy, způsobu interpretace výsledků a přístupu k jejich 

vypovídací hodnotě, které musí být patřičně modifikovány, což navazuje na již zmíněné 

východiska a specifika FA (definování a následné použití). Pokud tomu tak není, tak FA 

použitá bez jakéhokoliv přizpůsobení či modifikace může prostřednictvím svých ukazatelů a 

metod vytvářet pouze velmi obecná doporučení. V souvislosti s dosavadním vývojem v této 

oblasti došlo v ČR k vytvoření následujících přístupů a nástrojů.  

2.2.1. Úvěrový typ analýzy 

Probíhá mezi bankou nebo jiným typem finanční instituce a obcí v situacích, kdy si obec 

chce vypůjčit finanční prostředky na financování investic nebo běžného chodu. Dochází 

k posuzování bonity obce a ta je tedy analyzována hlavně z hlediska schopnosti splatit 

poskytnutý úvěr. Tomuto účelu je také podřízena konkrétní podoba úvěrové analýzy. Časový 

horizont analýzy subjektu je omezen potřebami příslušného typu analýzy. Co se týče samotné 

úvěrové analýzy ve vztahu k ostatním druhům finančně-analytických nástrojů, tak právě tento 

typ analýzy dominoval všeobecnému rozvoji FA poměrovými ukazateli [HORRIGAN 1968]. 

Přesné bankovní finančně-analytické sestavy či nástroje ale nejsou přímo veřejně dostupné a 
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bývají součástí firemního know-how a mohou se tedy i lišit navzájem. Je možné se setkat se 

strategickými materiály v této oblasti, kterým ale chybí operativní provedení na úrovni 

konkrétních ukazatelů a limitů. Jisté nevýhody tohoto přístupu vychází z jejich účelu 

posloužit bance pro zjištění relevantních informací vzhledem ke schopnosti splatit poskytnutý 

úvěr v časovém horizontu. Prvním omezením tak je již omezený časový horizont, pro který je 

analýza konstruována, a primární nezájem o delší časové období z hlediska analýzy. Další 

nevýhodou této analýzy je, že je vytvářena základě cílů soukromého subjektu-finanční 

instituce, z nichž jedním je maximalizace zisku. Analýza tak může být upravena a zkreslena, 

aby soukromý subjekt z obchodu získal maximální zisk. Například může na základě vlastní 

finanční analýzy poskytnout svému žadateli o úvěr-obci takové informace, aby například 

snížil splátky a prodloužil splátkové období, ikdyž to nebude úplně nutné. V celkovém součtu 

pak na úrocích zaplatí obec více, ikdyž třeba mohla mít dostatečnou likviditu nebo dodatečné 

příjmy. Cílem banky však není, zcela racionálně, ušetřit obci peníze pro její další hospodaření, 

ale maximalizovat svůj zisk. Zde primárně nemusí jít ani o záměr, aby obec zaplatila více, ale 

může jít i o metodologické rozdíly v limitech, ukazatelích a jejich interpretaci pro subjekt a 

objekt.  

2.2.2. Analýza ratingem 

Analýzu municipalit ratingem provádí v ČR již několik let soukromá společnost Czech 

Credit Bureau (CCB) prostřednictvím vlastního unikátního nástroje na výpočet ratingového 

hodnocení různých typů subjektů vyvinutého na základě vlastní metodiky. Tu společnost 

vyvinula na základě zkušeností a znalostí především z bankovního sektoru a statistického 

zpracování velkého množství tuzemských dat. V současné podobě se jedná o placenou službu 

a tak je její využití limitováno zájmem samotných obcí, respektive jejich finančními 

prostředky.   

2.2.3. Regulatorní typ analýzy (koercivní izomorfismus) 

Tento typ analýzy probíhá mezi státem prostřednictvím Ministerstva financí ČR a obcí 

každoročně. MF ČR začalo systematicky analyzovat finanční stránku obcí a zavedlo původně 

v roce 2004 institut dluhové služby, následně od roku 2010 Soustavu informujících a 

monitorujících ukazatelů (SIMU). Analýza dluhové služby se soustředila na obsluhu dluhu při 

hospodaření obce, tedy na úzkou specifickou oblast, což je ale svým způsobem pochopitelné, 

protože se jedná o externí typ kontroly nadřízeným subjektem, jehož cílem je zamezit nárůstu 

celkového zadlužení obcí i individuálních případů úpadku jednotlivých obcí. I přestože tento 

ukazatel se používá již cca. 8 let, nezaznamenal jsem při studiu odborných materiálů příliš 

mnoho analytických studií zabývajících se účinností a úspěšností používání tohoto ukazatele 

v praxi. Vybrané studie upozorňují na jeho omezenou vypovídací schopnost a nutnost dívat se 

na tuto problematiku komplexněji, než pouze prostřednictvím tohoto ukazatele 

[DVOŘÁKOVÁ, JAHODA 2008]. Jeho nevýhodou je také, že sám o sobě bez doplnění 

dalšími relevantními informacemi může být zkresleně a mylně interpretován. Z hlediska 

testování účelnosti a účinnosti tohoto nástroje také chyběla dostatečně kvalitní datová báze. 

Nicméně relativně v tichosti MF ČR tento typ analýzy později modifikovalo a rozšířilo, když 

vytvořilo SIMU. Otázkou zůstává, na základě čeho byly uvedené ukazatele zvoleny a zda 

splnily či plní svůj účel, protože i proces sestavení finanční analýzy má svoje podmínky 

(například ve formě otázek, na které musí být exaktně odpovězeno), aby byla FA 

přizpůsobena hodnocení relevantního subjektu. I moderní finančně-analytické nástroje jsou 

založeny na procesu přizpůsobování cílům, dostupným prostředkům, atributům subjektu a 

jiným atributům. To opět naráží na to, že obecná teorie pro tuto oblast (subjekty národního 
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hospodářství obecně) i její specifické podoblasti (subjekty v jednotlivých sektorech a 

odvětvích národního hospodářství) chybí. Konkrétní FA se přizpůsobuje hodnocenému 

subjektu. S mírou úspěšnosti přizpůsobení může souviset i následná vypovídací hodnota 

výsledků analýzy subjektu. 

2.2.4. Zákonné analýzy hospodaření obcí a vlastní přizpůsobené analýzy 

Co se týče samotných obcí, tak v nich interně či externě probíhají různé typy analýz jejich 

vlastního hospodaření. Mezi ty asi nejpoužívanější analýzy patří audit hospodaření, který 

může bývává zpracován buď interním nebo externím auditorem, dále pak samozřejmě 

rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet. Audit hospodaření se ale zaměřuje spíše na 

dodržení zákonných povinností při hospodaření. I v něm se ale v některých jeho 

přizpůsobených podobách pracuje s trendy či poměrovými ukazateli. Nevýhodou je ale, že se 

nejedná o průběžný typ analýzy, ale jednorázový či nahodilý a jedná se spíše o ex-post 

kontrolní mechanismus, což je pouze část finančně-analytického nástroje, který je součástí 

operativního i strategického řízení subjektu. Rozpočet se soustředí hlavně na příjmy a výdaje 

obce v hlavní činnosti a při analýze pracuje například s jejich plněním či efektivitou. Pro 

finanční analýzu subjektu je však tato oblast pouze jednou z podoblastí celkové finanční 

stránky subjektu. V souvislosti s tímto v neposlední řadě by měly obce vytvářet rozpočtový 

výhled, jehož provedení bývá ale zjednodušováno na projekci uzavřených smluvních vztahů 

v budoucnosti, pokud vůbec je tento institut používán. Obce ještě v rámci ukončení 

rozpočtového období vytváří závěrečný účet, který bývá detailnější než audit hospodaření, ale 

co do charakteru typu ex-post kontroly je mu podobný. Nevýhodou těchto nástrojů a analýz je 

jejich jednorázový a někdy i nahodilý charakter, malá snaha o analytiku a téměř nulová snaha 

a schopnost predikce. Také zde chybí oborová srovnání a limity. Ikdyby tak obec používala 

při svém fungování finančně-analytické ukazatele, na základě čeho by byla schopna rozlišit a 

určit svoji pozici a potenciál pro zlepšení celkově i v dílčích oblastech. Používání 

přizpůsobených specifických nástrojů FA je zatím vyloženě na obcích, jestli a případně v jaké 

konkrétní podobě je využívají. Při vlastním dotazníkovém šetření na vzorku obcí různé 

velikosti se mimo jiné ukázalo, že používání těchto nástrojů je opravdu individuální, stejně 

tak jejich používaná podoba. Podobné závěry byly potvrzeny jiným výzkumem s výstupy, že 

používání takové typu nástrojů je nezávislé na velikosti subjektu (velikost: počet zaměstnanci, 

obyvatelé, majetek) a poukázaly také na nevyužívání nástrojů finanční analýzy na úrovni 

přímého řízení v organizacích veřejnoprávního charakteru [MERIČKOVÁ, ŠEBO 2006]. 

2.2.5. Finanční soběstačnost 

Finanční soběstačnost vyjadřuje schopnost samofinancování subjektu, což je zvláště pro 

obce velmi specifická záležitost a měla by mít určité svoje místo v analýzy finanční stránky 

obce. Nevýhodou tohoto konceptu v souvislosti s posouzením celkové finanční stránky obce 

je jeho úzké zaměření na vlastní příjmy v rámci souhrnného hospodaření celého subjektu a 

zjednodušený ukazatel vlastních příjmů vůči běžným výdajům. Vypovídací schopnost tohoto 

ukazatele z hlediska FA je omezená, zajímavé je spíše oborové srovnání subjektů. Subjekt 

s nižší mírou soběstačnosti může být náchylnější na makroekonomické výkyvy 

prostřednictvím propadů v příjmech ze sdílených daních. Bylo by ale potřeba provést měření 

v rámci získání lepších informací o konsekvencích mezi mírou soběstačnosti a buď 

rozpočtovou pozicí (určující, zda je rozpočet vyrovnaný, přebytkový či deficitní) nebo 

celkovou finanční pozicí. Výhodou tohoto ukazatele je očištění o vliv příjmů, které nemá obec 

v přímé gesci a které mohou zvyšovat nepřesnost v projekcích a analýzách. Nevýhodou je 

vzhledem k současnému nastavení daňového určení nízký poměr vlastních příjmů vyplívající 



 

 

 

36 

 

ze zákona o rozpočtovém určení daní v mezinárodním srovnání. Tento nástroj doporučuje i 

EU, jež v posledních letech prostřednictvím Rady Evropy doporučovala pro země 50% míru 

finanční soběstačnosti obcí [PEKOVÁ 2004]. 

2.3. Omezení a změny ve využití finanční analýzy v ČR vlivem účetnictví  

Důležitým předpokladem v této problematice je účetnictví a způsob, jakým je používáno, 

protože je jakýmsi pomyslným předstupněm jakékoliv finanční analýzy. A zde je jedna 

z odlišností a problémů použití aplikace FA. Pokud totiž je v konkrétním případě obce použita 

aplikace FA na základě transferu dílčích ukazatelů ze soukromého sektoru, pak je tato 

aplikace slepým řešením pro řízení subjektu. Hypotetickým problémem může být, že bez 

jakéhokoliv testování by mohly být převzaty ukazatele z jiného sektoru národního 

hospodářství a nebyl proveden žádný proces přizpůsobení vhodnosti subjektů (viz. 

srovnatelné vzorky, odvětvová analýza). Vraťme se ale k samotnému účetnictví, které v ČR 

zaznamenalo odlišný průběh jak v případě soukromého sektoru, tak veřejného v případě obcí. 

Jednou z velkých odlišností účetnictví v obou případech je například problematika odpisů. 

Univerzální aplikace FA by tak v tomto případě byla metodou postupu formou pokus-omyl. 

Vzhledem k dlouhodobosti této problematiky se ale jakékoliv problémy či symptomy mohou 

objevit až v určitém časovém horizontu mimo rámec sledování a navíc se pokud nebude 

dostatečná sledovací kapacita, nemusí uživatel následně při zaznamenání vůbec zjistit reálnou 

příčinu úpadku subjektu. Relevantním argumentem v souvislosti s tímto článkem je snaha o 

změnu účetnictví směrem k podobě používané v soukromém sektoru. Tento fakt tak nepřímo 

přispívá podle mého názoru k podpoře dalšího vývoje a využití finančně-analytických 

nástrojů například právě v případě obcí. Tyto změny tak podle záměru přispívají 

k přibližování charakterů účetnictví obcí a firem. To ale neznamená apriori ztotožnění obou 

typů subjektů. I nadále budou existovat specifika a aspekty odlišující od sebe oba typy 

subjektů vycházející z odlišných základů. Díky této reformě by se navíc měla zvýšit 

vypovídací schopnost finančních dokumentů (rozvaha, výkazy...), které byly sice dosud 

vytvářeny, nicméně obsahují nepřesnosti či nepravdivé informace (například o zůstatkové 

hodnotě majetku). Dalším problematickým aspektem dosavadního stavu uplatňované účetní 

podoby byla absence akruálního principu (účetní operace byly zaznamenávány například až 

při realizaci transakce). Tento princip by se měl tímto postupně implementovat do finančního 

účetnictví obcí, což by mohlo opět posílit následnou vypovídací schopnost finančně-

analytických nástrojů. Bude však velmi záležet na individuálním dodržování tohoto principu 

jednotlivými subjekty a případné kontrole jeho aplikace, jinak budou i nadále vybrané účetní 

výkazy obcí vykazovat určitou míru zkreslení, což bude snižovat míru vypovídací schopnosti 

finančně-analytických nástrojů vycházejících z informací obsažených v těchto dokumentech. 

Dalším plusem by měl být přehled o peněžních tocích. Nosným základem pro tento posun 

prostřednictvím uvedených změn měla být vyhláška Ministerstva financí č. 410/2009 Sb., 

která v případě obcí upravuje problematiky sestavování účetní závěrky, přehledu o peněžních 

otcích a změnách vlastního kapitálu, oceňování, opravných položek, odpisování, rezerv či 

účetní závěrky s platností od 1.1.2011. Tato změna by mohla opět o něco více rozšířit prostor 

a možnosti zkoumání a potenciál využití finančně-analytických nástrojů v případě obcí. 

Základním předpokladem pro naplnění tohoto procesu je ale úspěšnost aplikace a používání 

této vyhlášky odpovědnými úředníky obcí. 
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3. Možnosti finančně-analytických nástrojů pro další výzkum 

3.1. Metodologické možnosti dalšího výzkumu 

Díky tomu, že pragmatický empirismus posloužil jako výchozí přístup pro vývoj finančně-

analytických nástrojů a že vzniklo několik různých vývojových větví, disponuje dnes oblast 

finanční analýzy souborem přístupů, jak hodnotit ekonomické subjekty. Přesto ale této oblasti 

chybí testovatelné teorie, resp. explicitní teoretická struktura a většina nástrojů a metod je 

vytvářena hlavně praktiky na základě konkrétních praktických potřeb [HORRIGAN 1968]. 

Konstrukce například poměrových ukazatelů tak do jisté míry závisí na autoritě a vypovídací 

schopnosti autorova zkušenostního poznání. Zde může být určitou nevýhodou v aplikaci na 

subjekty veřejného sektoru, že se nástroje a koncept FA v historii vytvářely zejména na bázi 

soukromých společností, které fungují na základě některých odlišných aspektů a specifik. 

Současná teoretická řešení konkrétních ukazatelů tak zjevně vycházejí z těchto výchozích 

bodů a je možná škoda, že se více nediskutuje o alternativách vycházejících z odlišného 

základu. Tento postup je ale celkem logický vzhledem k dosavadním tendencím přibližování 

obcí jako ekonomických subjektů k soukromým firmám. Nastává pak otázka, zda přímá 

aplikace zmíněnými způsoby vyvinutých nástrojů je vhodná a účelná ve vztahu k užití na 

subjekty ve veřejném sektoru (v tomto případě obce) a zda je tato univerzální aplikace 

metodicky relevantní vzhledem k vazbě mezi účelem samotné finanční analýzy a cíly 

finančního managementu municipalit. Na základě uvedeného se jeví jako významná otázka 

analýza samotných konkrétních ukazatelů finančně-analytických nástrojů vzhledem 

k originálním specifikům obcí, zejména zkoumání jejich relevantního významu vzhledem ke 

zkoumanému subjektu a také jejich testování a měření z hlediska dalšího využití. 

V souvislosti s procesem vytváření různých konstrukcí poměrových finančních ukazatelů 

souvisí i další metodický postup práce s těmi ukazateli v rámci tvorby složitějších finančně-

analytických nástrojů. Rozmach množství ukazatelů v rámci oblasti FA v minulosti následně 

vyvolal poptávku po eliminaci (identifikaci vhodných ukazatelů), integraci a syntéze množství 

ukazatelů, které vyústily ve snahy řady autorů o vznik syntetických ukazatelů. Výsledek 

tohoto snažení je pozorovatelný ve vzniku souhrnných indexů hodnocení, které mají za cíl 

vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti 

podniku pomocí jednoho čísla [RŮČKOVÁ 2008]. Je ale třeba současně brát v úvahu 

nebezpečí spojené s používáním této metody a to omezenou vypovídací schopnost jako 

jediného ukazatele pro vytváření rozhodnutí. Použití této metody je tedy vhodné pro základní 

a rychlé hodnocení a srovnání s jinými ekonomickými subjekty jako podklad pro další 

potřebná hodnocení a rozklad (např.: na dílčí ukazatele) [RŮČKOVÁ 2008]. Tento přístup se 

již blíží komplexnímu řešení pro strategické a operativní řešení finančního řízení obcí, jež je 

v ČR z hlediska používaných metod a nástrojů velmi roztříštěné a fragmentované.  

Další z klíčových otázek všech uvedených přístupů je definování negativních a pozitivních 

stavů z pohledu zkoumaného subjektu. Vzhledem k dosavadním a aktuálním platným 

podmínkám obec fakticky nemůže vyhlásit bankrot a řešení případného negativního stavu je 

tak pro ni daleko složitější, než třeba pro soukromou firmu. Jednou z otázek pro další výzkum 

je například: je negativním finálním stavem pro obec vysoká míra zadlužení generující 

vysokou výdajovou položku na splátce a úrocích omezující ostatní výdaje spojené 

s fungováním obce nebo jiné podmínky a kde případně tato míra leží? Pokud budou explicitně 

stanoveny a akceptovány stavy či podmínky, které budou definovány jako limitní, je možnost 

z nich vycházet při určování a hledání možností jak určit objektivní finanční stav subjektu. 

Problémem při získávání limitních či referenčních hodnot pro vytváření hodnotových soudů 

je informační báze na základě, kterých jsou hodnoty utvářeny. Tyto báze jsou vytvářeny na 
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základě různých přístupů, ve kterých také vznikají problémy. Prvním z nich je průměrování, 

dále pak hledání srovnatelných subjektů a nakonec hledání vhodných rysů. U prvního 

zmíněného přístupu se vyskytuje problém výskytu těch „špatných“ subjektů. Jejich 

identifikace je v tomto případě esenciální, protože pokud je zahrneme do vzorku báze pro 

průměrování, tak tím snižujeme vypovídající schopnost a efektivnost celého řešení. Dalším 

důležitým aspektem je srovnatelnost subjektů, což má svoje opodstatnění i v případě obcí. 

Srovnatelnost obcí je svým způsobem vlastní výzkumná otázka, pro jejíž řešení se nabízí 

různé výzkumné metody a postupy (například klastrování).  

Neméně důležitým výzkumným problémem jsou i specifika definování vzorků analýzy 

v oblasti výskytu velkého množství relevantních subjektů. V metodologické rovině analýz 

finančně-analytických ukazatelů byly identifikovány následující přístupy: 

1) identifikace pomocí negativních aspektů na vzorku neúspěšných firem [SMITH, 

WINAKOR 1930], [BEAVER 1966]  

2) porovnání úspěšných a neúspěšných firem [FITZPATRICK 1932]  

3) identifikace aspektů úspěšně fungujících subjektů [MERWIN 1940] - mimetický 

izomorfizmus 

Tyto postupy jsou ale již postaveny na předpokladu zodpovězení uvedených předchozích 

výzkumných otázek. Zde se otevírá výzkumný prostor pro další klastrování na základě dalších 

potenciálně relevantních specifik a atributů. Je však otázkou jestli je vhodnějším přístupem 

hledání objektivních skutečností prostřednictvím klastrových a oborových typů analýz nebo 

naopak reálnější obrázek o finanční stránce obcí může poskytnout východisko výzkumu 

individuálních případů obcí.  

3.2. Další možné postupy a oblasti výzkumu 

Existují tendence a názory vzhledem ke specifickému postavení a fungování obcí 

implementovat do analytického hodnocení obcí i nefinanční ukazatele a hledat možnost 

aplikace finanční analýzy tímto způsobem přizpůsobení. Příkladem může být koncept určení 

bonity obcí, který v širším slova smyslu chápe bonitu obce jako vlastnosti, které odpovídají 

charakteru požadavků kladených na obec [HALÁSEK, TOMÁNEK, PILNÝ 2002]. Tento 

výzkumný přístup pracuje s konceptem určení pozic obcí na základě zvolených kritérií, 

průměrných hodnot a na základě toho určení „dobrých“ a „špatných“ obcí. Otázkou je, zda by 

nebylo vhodnější hledat cestu v hledání objektivních skutečností bez oborových srovnání (př.: 

mohou existovat obce s různou likviditou nebo zadlužeností a oborovým srovnáním zjistíme, 

která obec je „dobrá“ a která je „špatná“, ale to je pouze externí pohled, protože z interního 

hlediska samotné obce a při posouzení ostatních finančních charakteristik nemusí být pro 

danou obec zvolená velikost likvidity a zadluženosti nutně „špatná“ vzhledem k jejímu 

celkovému finančnímu řízení a stavu, ale z hlediska oborového srovnání je tato obec určena 

jako „špatná“). V době zpracování zmíněného výzkumného projektu ale zatím chyběl ucelený 

soubor údajů, na jehož základě by mohlo být vytvořeno dostatečné množství kvalitních metod 

hodnocení bonity obcí. V dalším výzkumu modifikované FA v segmentu obcí by ale 

hypoteticky mohly hrát roli právě nové a třeba i nefinanční ukazatele, které jsou ale relevantní 

vzhledem k posuzovanému subjektu. Například by se mohlo jednat o strukturování 

obyvatelstva dle příjmu, nebo třeba velikosti katastrálního území obce, počet žáků či 

mortalita/natalita. 

Jednou z oblastí a přístupů, kterým se dosud zřejmě i vlivem již zmíněných nedokonalostí 

v používané podobě účetnictví ale i potenciální náročností na zpracování nevěnovalo tolik 
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prostoru a zájmu je řízení a struktura aktiv obcí. Přitom majetek municipalit není v odborné 

oblasti systémově řešen a navíc neexistuje ucelená legislativní úprava základních otázek 

hospodařeni s majetkem obcí, což ústí v nekoncepční přístup obcí ke svému majetku a vznik 

finančních ztrát [BINEK 2008]. Význam řízení aktiv posiluje možnost vnímat a používat jej 

také jako rozvojový a stabilizační nástroj obce. Existuje poměrně velký prostor pro tvůrčí 

přístup v oblasti řízení a rozvoje obce, kdy obec může například podnikat či investovat 

[BINEK 2008]. Tato oblast však skrývá rizika, jejichž účinná eliminace by měla být možná 

právě prostřednictvím používání vhodných finančně-analytických nástrojů. Oblast analýzy 

struktury, finančního významu a efektivity nakládání s aktivy je jedním z potenciálně velkých 

témat v této oblasti do budoucna, protože agregovaná hodnota majetku obcí dosahuje 

obrovské hodnoty. Předpokladem úspěšného řešení této problematiky ale je věrné a poctivé 

zobrazení. Význam této oblasti v rámci problematiky tohoto příspěvku podtrhuje i její 

souvislost v rámci FA jako její nedílné součásti při analýze finanční stránky ekonomického 

subjektu.  

4. Závěr 

Vzhledem k tomu, že je oblast samotné finanční analýzy či jejich dílčích nástrojů rozsáhlá 

a její uplatnění v českém veřejném sektoru značně fragmentované a roztříštěné, není 

jednoduché v ucelené podobě explicitně postihnout celou definovanou oblast v souvislosti se 

společným článkem-obcí. V příspěvku byly definovány vybrané strategické tendence a 

přístupy v této oblasti, související vybrané nedostatky a potenciální oblasti dalšího výzkumu. 

Jedním z rizik dalšího vývoje této výzkumné oblasti je další vývoj a větvení bez dostatečné 

analýzy dosavadního poznání. Na základě tohoto příspěvku lze stanovit další potenciální 

metodologické postupy a výzkumné cíle v dalším výzkumu této oblasti na základě 

dosavadních poznatků a otevřených otázek a problémů. Ve srovnání s jinými přístupy 

individuálních řešení jsou v příspěvku zmíněny argumenty, případně navrženy nové postupy a 

směry dalšího výzkumného procesu. Ve shodě s některými autory uvedenými v příspěvku 

jsou jako další výzkumné oblasti této problematiky definovány identifikace vhodných 

nástrojů a konkrétních ukazatelů v souvislosti s účelností teoretických i praktických vazeb, 

dále pak limitních hodnot a jejich další testování v závislosti na jejich vypovídací schopnosti a 

metodách tvorby vzorků. Příspěvek navíc vyzdvihuje význam hledání a používání 

i alternativních přístupů pro další řešení problematiky, kterou se zabývá tento článek. 

 

Tento příspěvek byl zpracován v rámci grantového projektu specifického výzkumu 

Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí. Kód 

projektu: MUNI/A/0983/2011. Masarykova univerzita. 
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ŘÍZENÍ MALÉ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Milan Konečný 

Lašské společenství, o. s. 

Abstract: The article is the contribution to solving the problems of a small organization. The 

aim is to propose a method for managing a small non-governmental non-profit organization 

and to show its application. It contains a description of the SQUID control system, a transfer 

of the organization through projects and processes on the matrix organization, an evaluation 

of the organization´s activity and management programs. As the method there is used the 

feedback control and the evaluation through non financial parameters. The system is suitable 

for  optimal, crisis, risk management and planning of a small non-profit organization. The 

second part describes the Lachian community, whose system is the basis for SQUID control 

system. As a research method is the method of abstraction and mathematical modelling. 

Keywords: Control, Non-Profit Organization, Project Control, Process Control, SQUID 

Control Systém 

1. Úvod 

Kvalitní řízení a vyhodnocování malých nestátních neziskových organizací je velmi 

zásadní pro ekonomiku každého státu. Tyto organizace jsou na první pohled pro státní 

rozpočet bezvýznamné, protože většinou nepřinášejí daně do státního rozpočtu. Mají ale 

významný podíl na úsporách ve státním rozpočtu svým působením jako substitut. 

Dobrovolníci jsou často schopni řešit za minimálních nákladů řadu problémů, které by řešení 

jinou metodikou bylo velmi finančně náročné. Proto zkvalitnění řízení malých neziskových 

organizací je důležité pro další vývoj řízení nákladů, a to nejen státu.  

Nejznámější z možných vyhodnocovacích a řídicích metod je Balanced Scorecard. 

Standardní implementace této metody je náročná a dlouhodobá. Malé organizace si tento 

postup nemohou dovolit. Proto je nutné najít jednodušší systémy k řízení těchto organizací. 

Problematikou řízení organizací se zabývají publikace [1] a [22]. 

Cílem článku je navrhnout a popsat model řízení malé neziskové organizace tak, abyse dal 

jednoduše a úspěšně realizovat na malé organizaci. Dále, aby se případně na něm dal 

jednoduše realizovat i výzkum v oblasti řízení a vyhodnocování malých organizací. 

Při řešení problému se vystupuje z výsledku tvorby řídicího systému SQUIDcontrol na 

Lašském společenství, o. s.  Tato organizace a její řízení je popsána pomocí procesů a 

projektů. Jako řídící prvek se bere adaptivní zpětnovazebný regulátor a vyhodnocují se 

jednotlivé aktivity. Funkce vyhodnocení aktivit sleduje funkci aktivit ze strategického plánu 

organizace. 

2. Malá nezisková organizace a její řízení 

V následujícím vyjasníme, jak jsou některé pojmy v článku chápány. Nejsou to standardní 

definice. 
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Malá nezisková organizace. Pod pojmem nezisková organizace budeme rozumět 

organizaci, která nemá jako hlavní prioritu strategického plánu finanční zisk, anebo 

zvyšování hodnoty organizace. Právní forma může být jakákoliv. Malá nezisková 

organizace bude taková, která bude mít méně než 20 smluvně vázaných zaměstnanců.  

Součástí strategického plánu organizace je sledovaná trajektorie aktivit, specielně funkce 

vyjadřující hodnotu aktivit. 

Řízení malé neziskové organizace. Práce se zdroji organizace je taková, aby 

vyhodnocování aktivit bylo v souladu se strategickým plánem, který lze kvantitativně 

vyhodnotit.  

Programy řízení malé neziskové organizace. Algoritmy, které se používají k řízení 

organizace tak, aby plnila svůj strategický plán.  

Proces. Pracuje kontinuálně v čase a je definován jako soubor vzájemně souvisejících 

nebo vzájemně působících činností a přeměňuje vstupy na výstupy. 

Projekt. Popsán vizemi, cíli, strategií, historií, plánem, realizátory, podprojekt - součást 

nějakého projektu, hlavní projekt – není podprojektem, bazický projekt/aktivita/ - nemá 

podprojekt.  

Projekt není definován klasicky a nevyhovuje podmínkám trojimperativu. Proces  je 

v našem případě na rozdíl od projektu  kontinuální. 

3. Popis organizace a její řízení pomocí SQUID kontrol 

Jedna z možností řízení organizace je sledování strategického plánu, který je vyjádřen 

předpokládanými hodnotami aktivit v závislosti na čase.  Pro toto řízení je důležité umět 

ohodnotit jednotlivé aktivity a vypočítávat jejich hodnotu. V následujícím je popsána metoda 

SQUID control, která má v sobě výpočet a vyhodnocení aktivit. Základní myšlenkou metody 

vyhodnocování výkonu pomocí aktivit je rozklad neziskové organizace na systém projektů a 

sledování a ohodnocování jednotlivých aktivit na každém projektu. 

Obecně SQUID control, který je strategicky marketingově orientovaným systémem, 

umožňuje řídit organizaci, a také vyhodnocovat jednotlivé aktivity díky vyhodnocovacímu 

procesu, který předává hodnoty do řídicího procesu.  

Charakter metody SQUID control je založen na zpětnovazebném řízení, má tedy stejné 

základní principy jako metoda Balanced Scorecard.  Vyhodnocování organizace je obsaženo 

jako druhotný prvek, a to v procesu vyhodnocování, který je podstatný pro řízení. 

Hodnocení je inkrementální, a to proto, že se vše vyhodnocuje přírůstkově v jednotlivých 

časových intervalech. Svou podstatou je to dynamická metoda. Vyhodnocuje nejen současný 

stav, ale má v sobě paměť, tedy má možnost sledovat trendy. Základní metrika je počet 

realizovaných aktivit jednotlivých projektů, kterými je popsána činnost organizace.  

V následujícím je několik poznámek k postupu využívání systému, ke kognitivnímu 

modelu, řízení a metrikám a problémům souvisejícím s rozvojem SQUID control systému. 

3.1. Základní pojmy SQUID control 

Při popisu systému SQUID control jsou používány pojmy, které lze charakterizovat 

následovně: 
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Řídící proces - více úrovňový. Řízení probíhá na základě řídícího protokolu, z kterého je 

vidět trend jednotlivých projektů. Dále platí následující pravidla:  

 Projekt má svého projektového managera, který ho řídí. 

 Stabilizátory - využívají databanku aktivit pro jednotlivé projekty a doplňují se tak, 

aby projekt měl minimální žádanou hodnotu.  

 Direktní zásahy – úrovňově k problémům zasahuje radosta, rada, valná hromada, 

projekt manager. 

Informační proces -  shromažduje informace. 

Komunikační proces - komunikuje s vnějším a vnitřním prostředím.  

Výzkumný proces - zkoumá prostředí vnitřní a vnější  

Hodnotící proces - počítají se realizované aktivity s váhou jednotlivých procesů a 

podprocesů s váhami. 

Průzkumný proces - sbírá data. 

Proces kontrolní - kontroluje soulad se strategiemi a zda trendy splňují předpoklad trojice.  

Identifikační proces – identifikuje a zpracovává jednotlivé informace z průzkumného 

procesu. 

Kognitivní model. SQUID control systém působí jako zpětnovazebný regulátor, který řídí 

realizační projekty pomocí řídícího procesu, do kterého vstupují informace z hodnotícího 

procesu, kontrolního procesu a informačního procesu. Na vstupu se formulují vize, cíle, 

strategie a vytváří se základní databanka informací a naformulují se základní realizační a 

marketingové procesy. Jedním z produktů je vyhodnocení aktivit organizace. 

Postup při zavádění SQUID control systému: Rozklad činnosti organizace na projekty 

 Definování jednotlivých procesů a jejich činnost 

 Popsat strukturu projektu, podprojektů a bazických projektů. 

 Definování ohodnocování projektů a metrická pravidla. 

 Definování sumarizace ohodnocení jednotlivých projektů. 

 Řízení organizace pomocí SQUID kontrol. 

3.2.  Vyhodnocování pomocí SQUID control  

U podnikatelských subjektů je jeden z parametrů vyhodnocování zisk vyjádřený pomocí 

financí. U neziskových organizací je to hodnocení činnosti, které by mělo být v souladu s 

plněním strategického plánu. Jeden z nefinančních parametrů je hodnota realizovaných 

aktivit. Jelikož každý cíl by měl být podle SMART metrizovatelný, můžeme ho tedy pomocí 

hodnot aktivit ohodnotit. 

Z hlediska matematického modelování to lze prezentovat následovně. NNO má svůj 

strategický plán, který je popsán hodnotovou funkcí aktivit v závislosti na čase a metrickými 

pravidly. Při vyhodnocování jednotlivých realizovaných aktivit projektu se hodnotí – úroveň, 

podíl na aktivitě a hodnota aktivity. Cílem řízení je, aby funkce realizovaných aktivit byla nad 

funkcí definovanou ze strategického plánu.  

Problematika vyhodnocování pomocí SQUID je podrobněji popsána v prácích [13], [14].  

3.3. Programy řízení 

Základní programy řízení procesů a projektů jsou následující:  



 

 

 

44 

 

Řeka - modeluje kontinuální chod jedním směrem, pracuje v klidném stabilním prostředí 

trhu. 

Chobotnice - modeluje chod podle reakcí chobotnice, pokud narazí na překážku. Program je 

vytvořený pro silné konkurenční prostředí s tvrdými protivníky. Pokud systém narazí na 

problém, okamžitě běží jiným směrem a jiným chapadlem – tento směr může být geografický, 

oborově, úrovňově (jiná dimense), chapadlo je jiný projekt. 

Hon / Lovec - projekty nejsou aktivní, čekají, až je řídící procesy zaktivizují a navedou je na 

jejich příležitosti. 

PSK - využívá algoritmu Plnění Sklenice Kameny, jednotlivé kameny modelují projekty a 

jejich činnost. 

V současné době je rozpracováno více programů, a to na bázi paretovského řízení a 

metody multigreed a dalších ideách. 

3.4. Funkce  systému SQUID control 

Systém SQUID control je více účelový. Může působit v rámci neziskové organizace 

následovně: 

 Řídicí systém - základní působnost systému  

 Vyhodnocovací systém organizace - druhotný přínos je vyhodnocování organizace 

 Optimalizační systém - umožňuje časovou i nákladovou optimalizaci vzhledem ke 

strategickému plánu 

 Krizový systém - systém vhodný v krizovém řízení díky práci s portfoliem projektu.  

 Rizikový systém - vhodný pro snižování rizik činnosti organizace. 

 Plánovací systém - podpora při krátkodobém i dlouhodobém plánování. 

 

Každá funkce SQUID control využívá specifická pravidla doplňujících programů. 

Problematikou SQUID v oblasti krizového řízení se zabývá příspěvek [16]. 

4.  Aplikace SQUID control na LS o. s. 

4.1. Představení Lašského společenství, o. s.  

Občanské sdružení Lašské společenství o. s. vzniklo přirozeným vývojem jako následník 

Svatoplukova centra, které bylo založeno 1991 a později se skládalo ze tří subjektů: 

 fa MAWIS fyzická osoba, s programem – aplikace matematiky, vzdělávání, 

organizace kulturních a společenských akcí  

 Nadace Svatoplukovy společnosti, která měla v programu rozvoj vzdělávacích, 

kulturních, sportovních aktivit a propagace Lašska 

 Soukromého Svatoplukova gymnázia, fyzická osoba později s.r.o., které bylo 

zaměřeno jako všeobecné, se specializovanou třídou matematicko-fyzikální. 

Toto sdružení tří organizací nemělo právní subjektivitu. V roce 2002, z hlediska získávání 

dotací, se jevilo v hodné vytvořit organizaci, která by mohla zastřešovat aktivity 

Svatoplukova centra, a která na svoji činnost mohla získat dotace z co nejrozsáhlejší oblasti 

dotačních programů, a tedy jednodušeji realizovat vize související s životní úrovní Lašska a 

jeho prezentací ve světě.  
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4.1.1.  Základní informace o organizaci 

Občanské sdružení Lašské společenství o. s. je právnická osoba a je založeno na základě a 

řídí se zákonem č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Členové jsou fyzické a právnické osoby. 

Členská základna 28 fyzických osob a 5 právnických osob. 

Programem společenství je rozvoj a prezentace Lašska na všech úrovních. Spolupráce 

s organizacemi a jednotlivci se stejnými cíli. Návaznost na činnosti Nadace Svatoplukovy 

společnosti a Svatoplukova centra. Provozování Lašské univerzity libovolného věku. 

Prezentace Lašska celorepublikově i mezinárodně. 

 Jedná se o neveřejnou organizaci s podnikatelským charakterem. Vydělává na svoji 

činnost fundraisingovými a podnikatelskými činnostmi. 

4.1.2. Předmět činnosti 

Společenství provozuje širokou škálu činností, a to hlavní a vedlejší. 

Hlavní činnosti - vzdělávání, věda, výzkum, práce s dětmi v předškolním věku, práce 

s mládeží - vzdělávání a volný čas, práce s důchodci, práce s hendikepovanými jedinci, 

umění, ekologie, nakladatelství a vydavatelství, kultura, lidová tvořivost, projekční činnost, 

prodejní činnost za účelem získání prostředků pro rozvoj činnosti společenství, informace a 

rozvoj informatiky, turistika, sport, výrobní činnost za účelem získání prostředků pro rozvoj 

činnosti společenství, činnost v oblasti boje proti nezaměstnanosti, další činnosti související 

s rozvojem Lašska.  

Veškeré činnosti LS, o. s. vykonává a má dlouhodobé zkušenosti. Veškeré prostředky 

získané z činností se použijí k zajištění cílů společenství. 

4.1.3. Strategický plán LS, o. s.  

Základní body strategického plánu Lašského společenství, o. s. jsou následující:  

Vize - LS, o. s. bude přispívat ke zvýšení životní úrovně a propagaci Lašska a jeho okolí 

Přínosy - zvýšení životní úrovně na Lašsku s minimálními náklady, propagace Lašska a 

podpora zvýšení vzdělanosti, informovanosti, služeb a volnočasových aktivit.  

Cíle - realizovat rozvoj lidských zdrojů, informační technologie, služby, výrobu a  

obchod na Lašsku a jeho okolí pomocí tzv. malých projektů, spolupracovat jako partner na  

velkých projektech. 

Trh - Lašsko a jeho okolí, INTERNETové prostředí 

Produkt - služby, informace, projekční činnost, reklama, aktivity – kulturní, vzdělávací, 

umělecké, sportovní, sociální.  

Strategie - základní strategie je vyhledávání tzv. bílých míst na Lašsku, které nikdo nechce 

řešit - strategie vyhledávání tržních výklenků. 

Priority Lašského společenství, o. s.: 

 

Priorita č. 1 - Rozvoj lidských zdrojů  - vzdělávání, věda, výzkum, umění, kultura, sport.  

Priorita č. 2 - Informace, informatika  - propagace a reklama související s Lašskem a okolím. 

Priorita č. 3 - Služby, výroba a obchod - na podporu činnosti LS, o. s. 

4.1.4. Organizační struktura LS, o. s.  

Valná hromada – nejvyšší orgán Lašského společenství, o. s.  

Rada – skládá se z radosty a místoradostů  
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Radosta - šéf rady, má podpisové právo 

Místoradosta - člen rady  

Řadoví členové – fyzické a právnické osoby. 

4.1.5. Financování LS, o. s. 

Organizace získává finanční zdroje následovně 

 členské příspěvky - dobrovolné 

 dotace – město, SMOPO, kraj, vláda, EU 

 projekční činnosti – projekty, granty z různých vypsaných dotačních řízení  

 sponzorství – malí i drobní sponzoři 

 fundraising – drobní dárci 

 příjmy z kurzů a realizovaných akcí  

 obchodní činnost – prodej obrazů, oděvů, propagačních předmětů  

 poskytované služby – technické služby, administrativní činnost 

 výrobní činnosti – vydavatelství, reklama 

 loterie, dražby 

 výtěžky z investic 

Ve všech oblastech LS, o. s. má zkušenosti a získalo finance.  

4.2. Řídicí systém na LS, o. s.  

Činnost LS, o. s. pět let po založení se tak rozrostla, že začala být chaotická. Bylo nutné 

udělat systém, který by pomáhal v řízení organizace. Byly zvažovány postupy při řízení, a to 

z hlediska: 

 stanov, 

 strategického plánu, 

 jednotlivých institucí a kabinetů, ateliérů. 

Dále bylo potřeba vytvořit ohodnocení činnosti v závislosti na čase a zvolit jednotku 

vyhodnocování. Nabízeli se následující možnosti:  

 přínosy a újmy  

 aktivity - počet  

Z různých pokusů o namodelování činnosti na LS,o. s. vznikl  tzv. SQUID control systém 

s následujícími parametry: 

 organizace LS, o. s. byla popsána pomocí jednoduchých projektů a procesů,  

které mají vztah k jednotlivým prioritám strategického plánu 

 projekty byly původně modelovány do chobotnicového tvaru z důvodu reakce na 

konkurenci  

 za vyhodnocování se vzaly aktivity jednotlivých projektů.  

4.3. Projekty a procesy na LS, o. s. 

Na Lašském společenství o. s. jsou následující procesy a projekty: 

Projekt RLZ - Rozvoj Lidských Zdrojů 

Podprojekty 

Lašská Univerzita Libovolného Věku - vzdělávací instituce pro libovolný věk 

PRIVIZ centrum - Poradenské Rekvalifikační Inovační Vzdělávací Informační   
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       Zprostředkovtelské centrum  

KOF festival -  Kulturní Otevřený Festival  

OSL systém  -  Otevřený Sportovní Lašský systém  

Projekt I&I - Informace a informatika  

Podprojekty 

PISL systém – Propagační Informační Systém Lašska 

SIPAP systém - Strategický Informační Partnerský A Projekční systém 

Infocentrum Radostný Svět – reálné a virtuální informační centrum 

Reklamní systém – reklama v mediích LS, o. s. 

TV Radostný Svět – internetová televize 

Časopis VRBA – tištěný a internetový časopis 

UK LULV – univerzitní knihovna  

Projekt SOV - Služby, obchod, výroba, 

Podprojekty 

Lašské technické služby – drobné údržbářské práce 

LS –press - vydavatelství 

Butik SačeVerSače – kamenný, INTERNETový obchod  

Technologický park LULV – aplikovaný výzkum 

Řídící proces - více úrovňový. Řízení probíhá  na základě řídícího protokolu, z kterého je 

vidět trend jednotlivých procesů. Dále platí následující pravidla:  

 Každý projekt má svého managera, který ho řídí. 

 Stabilizátory - využívají databanku aktivit pro jednotlivé procesy a doplňují na předem 

vytvořenou hodnotu.  

 Direktní zásahy – úrovňově k problémům zasahuje radosta, rada , valná hromada, 

projekt manager. 

Informační proces – sbírání dat do systému PISL systém – Propagační Informační Systém 

Lašska.  

Komunikační proces 

   Internet - SKYPE, ICQ, e-mail, sociální sítě, www.lassko.cz 

   Média – Časopis VRBA, Brušperský zpravodaj, regionální zpravodaje, TV Radostný  

 Svět, letáčky, plakáty,promolavičky, billboardy 

   Komunikace osobní – při akcích, pomocí telefonu 

Výzkumný proces  - dotazníky, INTERNETové stránky  

Hodnotící proces - počítají se realizované aktivity s váhou jednotlivých projektů a subprojekt 

s váhami. 

Průzkumný proces - VRBA, Brušperský zpravodaj, Brušperské listy, www.lassko.cz, TV 

Radostný svět. 

Proces kontrolní - kontroluje soulad se strategiemi a zda trendy splňují předpoklad trojice.  

Identifikační proces – identifikuje a zpracovává jednotlivé informace z průzkumného 

procesu. 

V reálu je popis podstatně složitější např. LULV má podprojekty a podobně.   

4.4. Vyhodnocování  

Základní vyhodnocování ve SQUID control na LS, o. s., je založeno na následujících 

čtyřech pravidlech: 

 Hodnocení projektů je součet hodnot aktivit těch projektů, ze kterých se projekt 

skládá. 

http://www.lassko.c/
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 Každá bazická varianta by měla realizovat v průběhu roku 3 aktivity, anebo by součet 

podílů na aktivitách měl být minimálně 3. 

 Hlavní ohodnocení je suma aktivit všech bazických projektů.  

Realizace aktivit se zapisují do vyhodnocovacího protokolu. První podmínkou je tzv. 

kritérium vyváženosti a druhé kritérium maximalizace. Tato metoda v sobě přináší nejen 

jistý počet aktivit, ale i trendy, jak se aktivity v jednotlivých projektech realizují.  

5.  Diskuse a vlastní výsledky 

5.1. Důvody rozvoje systému SQUID control 

V roce 2006 se dostalo Lašské společenství, o. s., do krize. Na trhu neziskových organizací 

byly potlačovány její aktivity organizacemi a jednotlivci. Proto bylo nutné realizovat inovaci 

LS, o. s. Jedna z cest byla tvorba systému, který by řídil chod organizace tak, aby se 

organizace vyhýbala střetům s jinými organizacemi a zároveň, aby vyhodnocoval organizaci, 

a tím se organizace mohla prezentovat.  To vedlo tvorbě SQUID kontrol systému. Řídicí 

systém projektů uspořádaných v chobotnicovém schématu, které se chovají jako chobotnice. 

Projekt, který má překážky se zastaví a rozvíjí se projekt, který je orientován do prostoru bez 

překážek. Aby se mohla organizace prezentovat, tak se počítají jednotlivé aktivity a jejich 

hodnota.  

5.2. Porovnání SQUID control a Balanced Scorecard  

Sledované veličiny. SQUID vyhodnocuje podprojekty a jejich aktivity, BSC sleduje toky 

jednotlivých finančních či nefinančních parametrů kontinuálně. 

Funkčnost. SQUID je hlavně řídicí systém, vyhodnocování je druhotné. BSC je prioritně 

vyhodnocovací metoda a tvoří podklad pro řízení. 

Aplikovatelnost. SQUID je vhodný pro maticové organizace. BSC je pro obecné organizace. 

Implementace. SQUID je jednodušší k implementaci než BSC.  

 

Problematikou BSC se zabývají monografie [2], [3]. 

5.3. Výsledky 

Hlavním výsledkem je formulace jednoduché řídicí metody malé neziskové organizace a 

její aplikace. Systém je velmi odolný vůči vnějším vlivům. Je aplikován v prostředí, kde 

organizace není podporována, a přesto organizace díky systému má nadstandardní výkonnost 

a udržuje svoji činnost. Již tato skutečnost je důvodem k zabývání se systémem na vědecké 

bázi. Přínos pro vědu může být právě v rozvoji metody díky  

 teoretickému a praktickému zázemí v oblasti matematického modelování  

 možnosti okamžitého ověřování v praxi.   

Výsledky vycházejí z potřeb praxe a problematika se dlouhodobě vyvíjí a bude vyvíjet i 

bez závislosti na podpoře vnějšího prostředí organizace. Výsledky jsou podloženy studiem 

rozsáhle literatury a různé etapy výzkumu jsou v minulosti publikovány.  

V současné době se implementuje SQUID control systém na občanské sdružení Zelený 

pes, které se zabývá snižováním nákladů na energie a sociální družstvo SeePOINT, které má 

účinnost v oblasti reklamy, obchodní činnosti a finančního poradenství a dalších odvětvích. 

Jedná se o malé organizace. 
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6. Závěr 

V článku bylo dosaženo vytčeného cíle. Byl popsán řídicí systém SQUID control pro malé 

neziskové organizace a jeho aplikace v praxi. Byly nastíněny i jiné možné aplikace systému - 

vyhodnocování organizace, optimální řízení, krizové a rizikové řízení. Systém je 

v patentovém řízení a připravuje se jeho softwarová verze.  

Celá problematika se řeší pod názvem Teorie a aplikace řízení neziskových organizací, 

v rámci Technologického parku LULV, v rámci Priorita č. 1 - matematické modelování, 

teorie řízení, modely v ekonomii, vzdělávání. Obsahem výzkumu je mimo jiné teorie 

neziskových organizací a jejich řízení, speciálně optimální a krizové řízení.  
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REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ ODVĚTVÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE  

Ivana Kraftová 

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 

Abstract: The extent of social services industry increases both in the Czech Republic and 

worldwide; its importance in national economy rises. The industry appears as a quasi-

network with specific product standing between pure private and pure public product; this 

corresponds its financing and providing. The article judges regional distribution of social 

services in terms of capability, as well as in term of public (regional) expenditures in the 

Czech Republic nowadays.  

Keywords: social services industry, quasi networking, providers, public financing, regional 

distribution 

1. Úvod 

Společensko-ekonomická problematika sociální péče se dostává do popředí pozornosti 

stále častěji, a to jak v souvislosti s objektivními trendy stárnutí české populace, tak 

s koncepčními otázkami veřejných rozpočtů i státní politiky – hospodářské, sociální i 

regionální. 

Otázku inovativního rozvoje služeb nastoluje Evropská komise již Lisabonskou strategií 

v roce 2000 a vytyčuje evropskou politiku „Open Service Innovation“. Přiznává sice, že 

v členských zemích stále převládá „národní“ smýšlení nad prosazováním společné evropské 

mentality, nicméně proinovační politika by měla být naplňována i přenosem „best solutions“, 

a to přes hranice států [NEDIMOVIC, 2009]. Zvláštní pozornost je přitom věnována podpoře 

inovací ve veřejném sektoru, jenž se implicitně vyznačuje pro inovace „nehostinným“ 

(inhospitable) prostředím [BORINS, 2001].  

Pro výběr strategie produkce služeb sociální péče je nutné nejen vymezit samotný segment, 

určit míru participace jednotlivých producentů – poskytovatelů, ale rovněž zvážit jejich 

regionální rozmístění, aby tak byly saturovány potřeby členů společnosti co možná 

nejefektivněji, tj. hospodárně, účelně a účinně. 

Cílem tohoto příspěvku je i) zachytit postavení služeb sociální péče jako subodvětví 

národního hospodářství v České republice, ii) zamyslet se nad charakterem jimi realizovaného 

produktu a s tím spojeného způsobu financování, iii) posoudit regionální rozložení kapacit a 

finančních zdrojů v rámci ČR a ověřit adekvátnost (rovnoměrnost) rozložení těchto služeb i 

využívání zdrojů jejich financování. 

K naplnění tohoto cíle jsou využita zejména aktuální statistická data, jejichž zpracování je 

východiskem analýzy a komparace zjištění a následné syntézy poznatků. Pro hodnocení míry 

rovnoměrnosti/nerovnoměrnosti je stanoveno testovací kritérium a hodnotící škála. 

2. Služby sociální péče jako součást CZ NACE sekce Q 

Služby sociální péče jsou součástí národního hospodářství, standardně jeho terciárního 

sektoru. Představují jedno z odvětví „péče o člověka“, v tomto smyslu by jej bylo možné řadit 

do tzv. kvartárního sektoru definovaného jako souhrn odvětví péče a rozvoje člověka, kam 

patří – bráno podle statistických klasifikací – zejména odvětví vzdělávání, zdravotnictví, 

sociální péče, kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Ve srovnání s odvětvími 
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zpracovatelského průmyslu se podíl kvartárního sektoru na tvorbě hrubé přidané hodnoty 

celosvětově zvyšuje, (spojnice trendu tohoto ukazatele v období 1970-2006 má rovnici y = 

0,0008x + 0,378), zatímco zpracovatelský průmysl mírně klesá (analogická rovnice má tvar y 

= - 0,003x+0,2278)
1
.  

Poslední významná úprava statistické klasifikace CZ-NACE Rev. 2 se dotkla právě i 

tohoto odvětví. Sekce Q obsahuje zdravotní a sociální péči. Protože je kladen důraz na 

poskytování péče osobám, které jsou důležitým předmětem zájmu při sledování celkové 

ekonomiky, byly odsud vyňaty veterinární činnosti [ČSÚ, 2009]. Strukturu služeb sociální 

péče podle CZ-NACE Rev. 2 naznačuje schéma 1. (Není zde zachycen možný doplněk 

ze sekce T v rámci činností domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní 

potřebu.) 

 

Schéma 1: Struktura části sekce Q CZ NACE Rev. 2 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. 1: Jde o zdravotnická zařízení. 

Pramen: vlastní zpracování podle CZ NACE Rev. 2   

 

Podle údajů OECD
2 

sociální výdaje v zemích této skupiny v průměru rostou, a to mezi 

roky 1990 a 2007 o více než 9,3 %. Ne u všech zemí však k růstu dochází; výjimku tvoří 

Švédsko, které vykazovalo v roce 1990 nejvyšší sociální výdaje, Nizozemí (to bylo v roce 

1990 srovnatelné co do výše sociálních výdajů s Dánskem, jehož výdaje ale až do roku 2007 

rostly a spolu s Rakouskem nyní představují zemi s nejvyššími sociálními výdaji), překvapivě 

k zemím vykazujícím pokles sociálních výdajů patří i Slovensko
3
, které při srovnatelné úrovni 

                                                 
1 Pozn.: Vlastní výpočet na základě dat [UNSTAT 2009]. 
2
 Pozn.: Vlastní výpočet na základě dat [OECD 2012]. 

3 V případě Slovenska jde o index let 2007/1995, nikoli 2007/1990. 
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sociálních výdajů v roce 1995 s Českou republikou vykazuje pokles o více než 16,3 %, 

zatímco v ČR sledované výdaje mírně vzrostly – o cca 3,4 % mezi roky 1995 a 2007; oproti 

roku 1990 je to pak více než 17,1 %. 

Růst sociálních výdajů v ČR dokládá i vývoj kapitoly MPSV, která se mezi roky 2000 a 

2012 více než zdvojnásobila (index růstu 2,25) s průměrným ročním nárůstem 17,3 % (mezi 

roky 2000 a 2007 činil tento průměrný nárůst dokonce téměř 24 %). Situaci dokresluje graf 1. 

 

 

Graf 1: Výdaje státního rozpočtu ČR na kapitolu MPSV 

Pramen: vlastní zpracování na základě [MF ČR 2012] 

 

Pochopitelně ale státní rozpočet není v ČR jediným zdrojem financování služeb sociální 

péče. Podílí se na něm i územně samosprávné celky – kraje a obce, ale také v nemalé míře 

uživatelé, zdravotní pojišťovny a v posledních letech sem plynuly i prostředky ze 

Strukturálních fondů EU. Strukturu zdrojů financování služeb sociální péče v ČR v roce 2010 

zachycuje graf 2. 

 

Graf 2: Struktura zdrojů financování služeb sociální péče v ČR v roce 2010 

Pramen: vlastní zpracování na základě [MPSV ČR 2012] 
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Graf 2 ukazuje, že podstatnou část (45 %) výdajů na sociální péči kryli samotní uživatelé, 

nicméně podíl státního rozpočtu tvoří téměř 1/3 zdrojů. Pokud by se uvažovaly zdroje 

veřejných rozpočtů celkem, představovaly by právě ony rozhodující část financování služeb 

sociální péče. (Přitom je ale třeba zmínit, že v rámci samotné kapitoly MPSV představují tyto 

výdaje pouze marginální část – např. v posuzovaném roce 2010 to bylo 1,4 %.) 

3. Quasi zasítění poskytovatelů služeb sociální péče 

Nezanedbatelným rysem služeb sociální péče je jejich quasi síťový charakter. Prostorové 

rozložení producentů služeb sociální péče - vytvářející de facto síť - vyvolává kombinace 

ekonomických a sociálních důvodů. V této souvislosti je třeba připomenout vlastnosti služeb 

sociální péče jako ekonomického produktu. Z hodnocení principů dělitelnosti, rivality a 

vylučitelnosti (podle P. A. Samuelsona či R. A. a P. B. Musgraveových); existence tržní 

negociace, tržní ceny a diskriminační intervence státu (podle J. Bénárda) a specifického 

vztahu strany poptávky a strany nabídky, kdy strana poptávky je ochotna produkt spotřebovat, 

ale nikoli za něj platit, zatímco strana nabídky není zainteresována na produkci nepřinášející 

zisk [Kraftová 2002, s. 6], vyplývá závěr, že služby sociální péče patří na pomezí čistých 

tržních a netržních, tj. čistých veřejných produktů. Míra privatizace užitku těchto produktů je 

vysoká, na druhou stranu vyspělá společnost si klade za cíl eliminaci exkluze osob 

znevýhodněných zejména absencí plné fyzické či duševní síly.  

Proto mezi poskytovateli služeb sociální péče sice v České republice v současnosti 

převažují subjekty veřejného sektoru, ale jejich převaha není výrazná, jak dokládá tab. 1 

zpracovaná podle registru poskytovatelů sociálních služeb. 

Tab. 1: Poskytovatelé služeb sociální péče v ČR v roce 2012 

 

typ počet subjektů % 

Nevládní neziskové organizace 1 183 

1 374 45,20 Občanská sdružení 135 

Fyzické osoby 56 

Obce 337 
1 645 54,11 

Příspěvkové organizace 1 308 

Ostatní 21 21 0,69 

Celkem 3 040 3 040 100 

Pramen: vlastní zpracování na základě [MPSV ČR 2012] 

 

Englišova vize státní politiky jako soustavy smíšené, v níž působnost právotvorná 

znamená, že „…Právní řád obsahuje: právo soukromé a doplněk v právu veřejném (ochrana 

slabých, ochrana zdraví a kultury, povinnost k příspěvkům státnímu hospodářství…“ a 

působnost hospodářská je naplňována tím, že „…Státní hospodářství solidaristické opatřuje 

jen část péče o život národa, doplněk; jinak se stará každý sám o sebe v hospodářstvích 

soukromých…“ [ENGLIŠ 1994, s. 62] je tak odkloněna více k soustavě založené na 

solidarismu než individualismu. Tomu odpovídá jak složení poskytovatelů služeb sociální 

péče, tak způsob jejich financování. 

Otázkou zůstává, jak je regionálně utvořena ona qauzi síť zařízení poskytujících tyto 

služby; zda je o rovnoměrné či nerovnoměrné rozložení kapacit, přičemž tento rys by měl být 

vztažen spíše k hustotě obyvatel, jejich počtu v jednotlivých krajích než k prostorové dimenzi.  
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4. Regionální rozložení kapacit a finančních zdrojů služeb sociální péče 

v rámci ČR  

Otázka rovnoměrnosti rozložení je hodnocena jednak kapacitně, jednak z hlediska zdrojů 

alokovaných z rozpočtů krajů na služby sociální péče. Variační rozpětí zvoleného ukazatele 

do 25 % průměrné hodnoty nechť je vyhodnoceno jako rovnoměrné rozložení, nad 25 % do 

50 % jako mírně nerovnoměrné, nad 50 % jako nerovnoměrné rozložení. 

4.1 Regionální rozložení kapacit služeb sociální péče 

V registru poskytovatelů služeb sociální péče MPSV ČR je v současnosti vedeno pře 7,5 

tisíce subjektů (7631). Z hlediska absolutního počtu nejsou rozloženy regionálně rovnoměrně. 

Přes 10 % jich působí ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, těsně pod touto hranicí se 

ocitá počet poskytovatelů v Praze a Ústeckém kraji. Do pětice krajů s vyšším počtem 

poskytovatelů se řadí ještě Jihomoravský (8,5 %). Nejnižší podíl vykazuje Karlovarský kraj 

(4 %). Ostatní nejmenované kraje se podílejí na celkovém počtu poskytovatelů sociálních 

služeb mezi 5,3 a 6,3 %. 

Porovnání absolutních počtů však nedostatečně ilustruje situaci ve vztahu k saturaci potřeb. 

Proto jsou počty poskytovatelů komparovány jednak s počtem obyvatel krajů (za předpokladu 

analogické struktury obyvatel z hlediska potřebnosti sociální péče jde o zjištění relace mezi 

oběma ukazateli), jednak s úrovní čistého disponibilního důchodu domácností na obyvatele 

(dále jen „ČDDD/obyv.“). Diference z tohoto hlediska by mohly zapříčiňovat různou míru 

potřebnosti služeb sociální péče mimo vlastní domácnost (sekce CZ NACE T), současně by 

mohly mít vliv na míru alokace veřejných finančních zdrojů; tj. kraje s vyšší úrovní 

ČDDD/obyv. by mohly mít nižší potřebu externích dodávek služeb sociální péče, resp. by 

mohly ve větší míře hradit tyto služby a čerpat tedy méně z veřejných zdrojů. Grafické 

porovnání uvedených ukazatelů podává graf 3
4
. 

                                                 
4 V grafech, resp. v textu jsou označovány kraje následujícími zkratkami: 

HMP Hlavní město Praha KH Královéhradecký kraj 

SČ Středočeský kraj PA Pardubický kraj 

JČ Jihočeský kraj VY Kraj Vysočina 

PL Plzeňský kraj JM Jihomoravský kraj 

KV Karlovarský kraj OL Olomoucký kraj 

UL Ústecký kraj ZL Zlínský kraj 

LI Liberecký kraj MS Moravskoslezský kraj 
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Graf 3: Počet poskytovatelů služeb sociální péče v jednotlivých krajích ČRve srovnání 

s počtem obyvatel a čistým disponibilním důchodem domácnsotí na obyvatele 

Pramen: vlastní zpracování na základě [MPSV ČR 2011], [ČSÚ 2012] 

Vypočtené míry korelace mezi regionálním rozložením poskytovatelů služeb sociální péče 

s počtem obyvatel jednotlivých krajů a na druhé straně s úrovní ČDDD/obyv. ukazují, že 

vysoká korelace existuje v prvním případě (korelační koeficient 0,95), zatímco pouze slabá 

v případě druhém (korelační koeficient 0,41). Proto bude dále zaměřena pozornost na relace 

ve vztahu k počtu obyvatel kraje. 

Prostá relace mezi počtem poskytovatelů služeb sociální péče a počtem obyvatel kraje 

ukazuje na diametrálně odlišný ranking hodnotící kraje podle počtu poskytovatelů služeb 

sociální péče na 100 obyvatel (viz graf 3), jak ukazuje tab. 2. 

Tab. 2: Počet poskytovatelů služeb sociální péče na 100 obyv. v krajích ČR 
 

kraj subjektů kraj subjektů kraj subjektů 

KV 98,05 ZL 81,02 SČ 68,50 

LI 92,03 KH 75,63 MS 64,02 

UL 87,68 JČ 75,55 HMP 59,42 

PA 86,85 OL 73,83 JM 56,46 

VY 83,69 PL 70,98 

  Pramen: vlastní zpracování na základě [MPSV ČR 2011], [ČSÚ 2012] 

 

Jasnou jedničkou je Karlovarský kraj, následován krajem Libereckým. Jediný kraj, který si 

zachovává vysokou pozici i v relativním ukazateli je Ústecký kraj. Lídři v absolutních 

hodnotách počtu poskytovatelů (Středočeský, Moravskoslezský, Praha a Jihomoravský kraj) 

jsou na samém konci rankingu. Zvlášť situace Jihomoravského kraje vyvolává otázku, čím je 

způsobena. Odpověď na ni by ale vyžadovala hlubší analýzu, přesahující rámec tohoto 

příspěvku, která by hodnotila i životní styl a neformální tradiční instituce daného regionu. 
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Pokud se pozornost soustředí na lůžkovou kapacitu poskytovatelů pobytových služeb 

sociální péče, situace se změní. Do trojice krajů s nejvyšším počtem lůžek na 10 tis. obyvatel 

se řadí Zlínský kraj (88 lůžek), Ústecký kraj (85 lůžek) a Olomoucký kraj (79 lůžek). 

Karlovarský kraj je s 56 lůžky na 11. místě ze 14 krajů, lze dedukovat, že v kraji převažují 

poskytovatelé s malou kapacitou nebo se soustřeďují na služby terénní a ambulantní. Na 

posledních příčkách se ocitá Jihomoravský kraj (55 lůžek), Praha (50 lůžek) a překvapivě 

Liberecký kraj (43 lůžek), který z hlediska relativního počtu poskytovatelů zaujímá 

významnou druhou pozici.
5
  

4.2 Regionální rozložení finančních zdrojů alokovaných na služby sociální péče 

Pro posouzení regionálního rozložení finančních zdrojů alokovaných v jednotlivých 

krajích na služby sociální péče byla využita data z krajských rozpočtů
6
, a to za rok 2010 a 

2012, která byla vztažena k počtu obyvatel příslušného kraje. Rozhodování o alokaci zdrojů 

krajských rozpočtů má velmi odlišné výsledky. Přesně v polovině krajů došlo v roce 2012 ve 

srovnání s rokem 2010 ke snížení rozpočtovaných výdajů na sociální oblast (HMP, JČ, PL, 

KV, KH, JM, OL); druhá polovina krajů své rozpočty na danou oblast zvýšila. Liberecký kraj 

dokonce tuto částku více než zdvojnásobil, stále však zůstává v nejnižším stupni škály, jak 

ukazuje tab. 3. 

Tab. 3: Škálování krajů podle sociálních výdajů v letech 2010 a 2012 
 

hranice v tis. Kč 2010 2012 

pod 100  KV, LI, VY, ZL JČ, PL, KV, LI, VY, OL 

nad 100 do 150 SČ, JČ, PL, KH, OL SČ, KH, ZL 

nad 150 do 200 PA PA 

nad 200 do 500 JM, MS JM, MS 

nad 500 do 1000 UL HMP, UL 

nad 1000 HMP 

 Pramen: vlastní zpracování na základě dat z přílohových materiálů [MAJERECHOVÁ 

2012]. 

 

Z tab. 3 je vidět, že kraje s nejvyššími počty poskytovatelů služeb sociální péče mají i 

nejvyšší rozpočtované částky na sociální oblast ve svých rozpočtech. Výjimku však tvoří 

Středočeský kraj, který v obou letech setrvává v druhém stupni škály, přestože svou 

rozpočtovanou částku na sociální výdaje zvýšil v roce 2012 oproti 2010, ale jen o 10 %. 

Pro hodnocení míry rovnoměrnosti alokace finančních zdrojů z krajských rozpočtů jsou 

posuzovány sociální výdaje jednotlivých krajů na jednoho obyvatele kraje, a to v letech 2010 

a 2012. (Při výpočtech je brán vždy střední stav obyvatel kraje v roce 2010, aby byl 

eliminován dopad změny počtu obyvatel.) V tomto relativním ukazateli vykazuje v obou 

letech nejnižší částku Středočeský kraj (104, resp. 113 tis. Kč na obyvatele), nejvyšší výdaje 

rozpočtovala v roce 2010 Praha (1 377 tis. Kč na obyvatele), v roce 2012 však zaznamenala 

pokles na 603 tis. Kč na obyvatele a předstihl ji Ústecký kraj s částkou 701 tis. Kč na 

obyvatele. 

                                                 
5 Využita data z [MAJERECHOVÁ 2012]. 
6 Využita data z přílohových materiálů [MAJERECHOVÁ 2012]. 
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5. Závěr 

Na základě vymezení odvětví služeb sociální péče jako součásti národního hospodářství je 

připomenut quasi síťový charakter tohoto odvětví a specifika jeho produktu. Současná realita 

ČR vztažena k Englišovu pojetí státní politiky dokládá její inklinaci od smíšené 

k solidaristické soustavě. 

Hlavní pozornost je v článku soustředěna na posouzení míry rovnoměrnosti regionálního 

rozložení služeb sociální péče, a to z hlediska kapacitního a z hlediska alokace finančních 

prostředků z veřejných zdrojů na úrovni krajů. Je vytvořeno testovací kritérium pomocí relace 

variačního rozpětí a průměru zvolených dvou ukazatelů a stanovena hodnotící škála. 

Pro posouzení rovnoměrnosti kapacitního rozložení je využit ukazatel počtu poskytovatelů 

služeb sociální péče na 100 obyvatel. Jeho průměrná hodnota je 76,69 lůžek, variační rozpětí 

41,59 lůžek, což představuje 54,23 % průměrné hodnoty. Podle výše stanovené škály jde 

v ČR o nerovnoměrné kapacitní rozložení služeb sociální péče. 

Variační rozpětí ukazatele „sociální výdaje krajského rozpočtu na 1 obyvatele kraje“ 

představuje v roce 2010 téměř 412 % průměru, v roce 2012 necelých 227 % průměru. Pokud 

by se eliminovala Praha s extrémní hodnotou a byla zpracována data pouze za zbývajících 13 

krajů, výsledek by byl zaznamenán lepší v roce 2010 (242 %), ale horší v roce 2012 (253 %). 

S ohledem na výše stanovenou škálu je nutno konstatovat, že rozložení výdajů krajských 

rozpočtů na služby sociální péče není v ČR rovnoměrné. Nerovnoměrnost „finanční“ násobně 

překračuje nerovnoměrnost kapacitní. Pochopitelně tuto nerovnoměrnost může eliminovat 

jiná součást veřejných rozpočtů (státní a lokální úroveň) či soukromý sektor. To může být 

předmětem dalšího zkoumání dané oblasti, stejně jako hodnocení efektivnosti realizace služeb 

sociální péče z hlediska jejích tří komponent: hospodárnosti, účelnosti a účinnosti. 

 

Článek byl zpracován s podporou IGA Univerzity Pardubice v souvislosti s řešením projektu 

č. SGFES01/2012. 

 

Použité zdroje: 

[1]    BORINS, S. Encouraging innovaton in the public sector. In Journal of Intellectual  

Capital, Vol. 2, No 3, 2001, pp. 310-319 

[2]    ČSÚ. ČR od roku 1989. [online]. Dostupné na WWW:  

<http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989> [cit. 16.11.2009] 

[3]    ČSÚ. Veřejná databáze. [online] Dostupné z WWW:  

<http://vdb.czso.cz> [cit. 28.1.2012]  

[4]    Engliš, K. Národní hospodářství. (Vybrané kapitoly). Edice Heuréka. Brno: 

Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-85834-09-X. 

[5]    Kraftová, I. Finanční analýza municipální firmy. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2002. 

ISBN 80-7179-77-2.  

[6]    Majerechová E. Angažovanost obcí při zajišťování sociálních služeb. Diplomová práce. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 

[7]    MF ČR. Zákon o státním rozpočtu na rok 2000 – 2012 [online]. Dostupné na WWW:  

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/stat_rozp.html> [cit. 10.2.2012] in 

Majerechová E. Angažovanost obcí při zajišťování sociálních služeb. Diplomová práce. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012.  

http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989


 

 

 

59 

 

[8]    MPSV. Registr poskytovatelů sociálních služeb [online]. Dostupné na WWW:  

<http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1311154533880_4.> 

[cit. 19, 9, 2011] in Majerechová E. Angažovanost obcí při zajišťování sociálních 

služeb. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 

[9]    MPSV. Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči 

[online]. Dostupné na WWW:  

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf> [cit. 21.1.2012] in 

Majerechová E. Angažovanost obcí při zajišťování sociálních služeb. Diplomová práce. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 

[10]    NEDIMOVIC, V. The Trends of Open Innovation in Services. Brusel: European 

Communities, 2009 ISBN 978-92-79-13842-3 

[11]    OECD. Social Expenditure Database. [online]. Dostupné na WWW:  

<http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG> [cit. 17.1.2012] in 

Majerechová E. Angažovanost obcí při zajišťování sociálních služeb. Diplomová práce. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 

[12]    UNSTAT. GDP/breakdown at constant 1990 prices in US Dollars (all countries and 

regions) [online]. Dostupné na WWW: <http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp> 

[cit. 31.12.2009] 

 

 

Kontaktní adresa: 

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. 

Univerzita Pardubice 

Fakulta ekonomicko-správní 

Studentská 95 

532 10 Pardubice 

Email: Ivana.Kraftova@upce.cz 

Tel. č.: +420 466 036 711

http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp


 

 

 

60 

 

METODOLOGIE MĚKKÝCH SYSTÉMŮ 

V SYSTÉMU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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Abstract: A community planning model was defined in this paper. A planning of social 

services is suggested on the basis of Checkland’s soft system methodology in the model. The 

model was designed for city Pardubice and works with real data questionnaire research data 

sets in its evaluation phase. 

Keywords: Community Planning, Social Resources, Soft System Methodology, CATWOE, 

Rich Picture, Conceptual Model 

1. Úvod 

V příspěvku je definován model systému komunitního plánování. Jde o model, kdy 

komunitní plánování sociálních služeb (SS) je navrženo na bázi Checklandovi metodologie 

měkkých systémů (CMMS).  

Cílem procesu komunitního plánování SS, dále pouze komunitního plánování
1
 (KP), je 

posílení sociální soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování a předcházení 

sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin [17]. Proces KP
2
 by měl být postaven na 

následujících principech [17]: „Partnerství mezi všemi účastníky; Zapojování místního 

společenství; Hledání nových lidských a finančních zdrojů; Práce s informacemi; Stejné 

důležitosti průběhu zpracování KP a jeho výstupů; Kompromisu mezi přáními a možnostmi“. 

Detailní popis uvedených principů je na [17]. Tento proces je součástí managementu veřejné 

správy (VS) a měl by akceptovat platnost teorie systémů. Kybernetické principy řízení 

dynamického systému [11] jsou obecně vyjádřeny na Obr. 1. V procesu jsou dva prvky 

(řídící, který je představován managementem VS a řízený, který můžeme chápat jako část, 

oblast, agendu VS) a vazba mezi těmito prvky, která reprezentuje řídící zásah. Vstupy jsou 

plánované požadavky do řídícího prvku a vnější působení na řízený prvek. Výstupem je 

změna kvality [19,22] dané oblasti čí služeb. Ve zpětné vazbě se nachází model hodnocení 

„spokojenosti“ s danou oblastí, službami atd. Při sestavení modelu pro KP nemůžeme 

pracovat pouze s tzv. teorií tvrdých (Hard) systémů, je potřebné hledat řešení pomocí teorií 

týkajících se měkkých (Soft) systémů. Zde své místo má i kybernetika 2. řádu (The Second 

Order Cybernetics) [10], systémové myšlení (System Thinking), CMMS atd. 

Metodologie měkkých systémů (Soft Systems Methodology) se dostává do popředí při 

modelování reálných systémů [16], zejména těch, kde je obtížné nebo nemožné sestavit jeho 

matematický model a není možné se systémem experimentovat (nebo pouze v omezené míře 

s jeho částmi). V tomto případě se hledají „řešení“ jak problém systémově „rozumně“ popsat 

                                                 
1
  Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí se hovoří o KP [17] na obecné úrovni jako o 

metodě, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i 

kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Jejím charakteristickým znakem je důraz 

kladený: na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká; na dialog a vyjednávání; na dosažení 

výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Následně je vymezen pojem KP SS. 
2
  Nebudeme rozlišovat obecnou úroveň KP, ale pouze KP SS, tak jak je uvedený termín pojímán, vysvětlován a 

realizován ve VS. 



 

 

 

61 

 

a „srozumitelně“ zobrazit. Příkladem může být model Jenkinsonova akčního výzkumu [4], 

s. 24 a následně CMMS.  

 
Obr. 1: Model řízení systému podle Norberta Wienera.  Zdroj: Převzato z [18] 

 

2. Formulace problému 

Na základě CMMS je řešení problému (v literatuře se používá pojmu problémové situace) 

dekomponováno do sedmi logicky navazujících kroků (fází), které jsou zobrazeny
3
 na Obr. 2. 

Uvedené kroky není nutné striktně dodržovat, ale řešená situace, vzhledem k nově nabytým 

znalostem, někdy vyžaduje návrat k předchozím krokům či práci s jednotlivými kroky v 

iteracích [16,20]. 

 
Obr. 2: Fáze CMMS.  Zdroj: [24] 

 

Ve fázích 1 a 2 jde o definici výchozí situace s cílem „neutrální“ reprezentace problému. 

První fáze „Nestrukturovaná problémová situace” má za úkol zajistit popis problémové 

                                                 
3
  Zde je možnost porovnat s grafickým vyjádřením podle [4], s. 26. 
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situace z co nejvíce možných úhlů pohledu. V této fázi se nedefinuje problém, ale obecně 

vymezujeme oblast našeho zájmu [6,7,24]. 

Druhá fáze „Vyjádření problémová situace” se již zaměřuje na vyjádření problému, k 

němuž se využívají tzv. Rich Pictures. V tomto kroku již problémová situace musí být 

detailně zachycena. Rich Picture (v překladu „bohatý“ či „pestrý“ obraz – doporučujume 

používat originální výraz, tak jak je tomu např. u fuzzy logiky, rough množin atd.), může být 

jak schéma složené z propojených kruhů, obdélníků a podobných útvarů s vepsaným textem, 

tak obrázek složený z popsaných ikon, které již samy o sobě dávají výchozí informaci o 

povaze znázorňovaného objektu [9]. V obrázku „Rich Picture“ by mělo být znázorněno vše, 

co se daného problému týká např. struktury, procesy, poměry, lidé, konflikty, hranice, atd. 

[24]. Rich Pictures pomáhají identifikovat nejen všechny uvedené prvky, ale také mezery v 

popisu problémové situace nebo naopak nadbytečné informace (snižování entropie). Smyslem 

Rich Picture je komplexní zachycení situace, kde vyvstanou hlavní prvky a otázky týkající se 

problémové situace. Je třeba se vyvarovat zacházení do přílišných detailů, avšak míra 

detailnosti je ponechána na autorovi, jemuž vytvoření obrazu slouží především jako pomocný 

nástroj. Rich Picture může být užitečný nástroj pro porovnání rozdílů před a po provedení 

navržených změn [8]. Ilustrační a názorný příklad Rich Picture je možné pro jednoduchou 

problémovou situaci „Hostitel servíruje čaj návštěvníkům“ nalézt v [8] nebo [5]. 

Třetí fáze „Základní definice relevantních systémů” bývá také někdy nazývána jako 

formování kořenových definic „Root Definition“. Jedná se o nejobtížnější část CMMS, kdy se 

přesunujeme z “reálného světa” na systémovou úroveň a definujeme systémy aktivit 

souvisejících s problémovou situací z různých úhlů pohledu. Pro pomoc při formování 

kořenových definic je používán myšlenkový nástroj označený jako CATWOE - zákazníci 

(Customers), aktéři (Actors), transformace (Transformation Process), světonázor 

(Weltanschauung), vlastníci (Owners), prostředí (Environmental Constraints) [4,5,16]. Jedná 

se o jednoduchý “kontrolní seznam”, který pomáhá v definici problému. Je to obecně 

použitelná technika business analýzy, která se používá pro identifikaci cílů a problémových 

oblastí. Umožňuje také prozkoumat, jak zvolená řešení ovlivní daný problém a osoby nebo 

objekty, kterých se týká [23]. Obr. 3 názorně jednotlivé prvky a jejich postavení v CATWOE 

analýze. Jejich význam je popsán v Tab. 1 [4].  

 

Tab. 1: Definice prvků CATWOE - Customers, Actors, Transformation proces, 

Weltanschauung, Owners, Environmental constraints 

Prvek CATWOE Otázky určující obsahovou stránku prvků 

C Zákazníci  Kdo by mohl získávat z tohoto systému? 

A Aktéři  Kdo by měl provádět příslušné činnosti? 

T Transformace  Jaké vstupy jsou transformovány na jaké výstupy? 

W Světonázor  Co činí tento problém pro společnost významným?  

O Vlastníci  Kdo by mohl zrušit, zastavit, odstranit tento problém? 

E Prostředí  Co určuje v daném prostředí, že systém je takový jaký je?  

Zdroj: [4] 

 

Obsahová stránka prvků CATWOE může mít podle [5] následující podobu, která je 

zpracována podle [1]: C: Ten, kdo má prospěch/neprospěch z daného systému (z transformace 

vstupů na výstupy). Kdo je konečným příjemcem? Jaký problém teď aktuálně mají? Jak 

budou reagovat na Vaše návrhy? Kdo jsou „vítězové“ a kdo „poražení“? A: Ten, kdo se 

podílí, nebo by se měl podílet na činnostech systému. Kdo jsou účastnící, kteří plní řešení 
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problému? Jaký bude dopad na ně? Jak na to budou reagovat? T: Jaký je proces transformace 

vstupů na výstupy? Jaké jsou vstupy a odkud pocházejí? Jaké jsou výstupy a kam směřují? 

Jaké kroky se nacházejí mezi tím? W: Pohled na systém ze všech možných úhlů. Z jakého 

pohledu je daný systém smysluplný? Jaký je skutečný problém, se kterým pracujete? Jaký 

dopad mají konkrétní řešení? O: Ten, kdo může zastavit či změnit transformaci. Kdo je 

skutečný vlastník procesu nebo situace, kterou měníte? Může Vám pomoci nebo Vás zastavit? 

Co by je vedlo k tomu, aby Vám pomohl? E: Prvky, které jsou mimo systém, ale ovlivňují ho. 

Jaké jsou etnické limity, právní a finanční omezení, omezené zdroje, předpisy, atd. 

 

 

Obr. 3: CATWOE analýza.  Zdroj: [7] 

 

Ve 4. fázi „Koncepční modely – modely účelových aktivit” jsou pomocí kořenových 

definic navrženy koncepční (konceptuální) modely využívající systémové pojetí. Existuje 

mnoho způsobů, pro sestavení koncepčních modelů. V [6,24] je doporučen ten, znázorněný na 

Obr. 4. Je doporučeno zaměřit se na „7±2“ aktivity [16], stejné úrovně a použitím 

minimálního počtu sloves je vypsat. Mělo by jít o aktivity, které jsou nezbytné pro provedení 

transformace T v CATWOE. Následně se, podle jejich vzájemné závislosti a logické 

návaznosti, jednotlivé aktivity propojí pomocí šipek. Každá z těchto aktivit může být zdrojem 

nové kořenové definice na „nižší“ úrovni. Na závěr tvorby koncepčního modelu by měl být 

také zahrnut subsystém pro monitorování a kontrolování uvedené aktivity. Je také vhodné 

předem stanovit kritéria pro měření výkonnosti systému. 

V 5. fázi „Porovnání modelu a objektivní reality” dochází k porovnání modelu (fáze 4) 

s realitou (fáze 2). Existuje několik různých možností, použití maticové tabulky je v praxi 

nejběžnější. Tabulky jsou využívány jako nástroj pro sestavení seznamu všech účelových 

aktivit a jejich vazeb. Pro jednotlivé činnosti pak určujeme jejich současný stav a vlastníka 

této činnosti. Z toho jsou pak v diskuzi generovány nápady a návrhy na zlepšení situace. 
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Fáze 6 „Definice návrhu a změny” a 7 „Implementace změn” jsou zaměřeny na realizaci 

potřebných změn. Ve fázi 6 analytik a vlastník problému jedná a diskutuje o tom, jaké změny 

jsou možné a praktické. Některé návrhy mohou být nevhodné z politických, strukturálních, 

finančních, etnických či jiných důvodů. Po vybrání nezbytných a uskutečnitelných změn, jsou 

tyto změny implementovány v poslední fázi do systému [3]. 

 
Obr. 4: Obecné schéma koncepčního modelu - modelu účelových aktivit.  Zdroj: [7] 

3. Model systému KP na bázi CMMS 

Proces KP by měl pomoci zajistit optimalizaci SS v daném území. Lidé, kteří se účastní 

tohoto procesu a vazby mezi nimi včetně vnějších vlivů tvoří systém KP. Mnoho prvků 

systému znamená potíže s jeho řízením a kontrolou. Aby bylo možno optimalizovat síť 

sociálních služeb, je třeba diskutovat řadu otázek a problémů a není možné, jak z časových, 

tak i z finančních důvodů shromáždit názory všech prvků systému (lidí žijících v dané 

lokalitě), proto i zde dochází nutně ke zjednodušení systému [21] na tzv. Triádu
4
 (uživatelé, 

poskytovatelé a zadavatelé), kde uživatelé jsou konzumenti SS (několik cílových skupin – 

např. senioři, rodiny s dětmi, sociálně vyloučení, zdravotně postižení, atd.); poskytovatelé 

jsou osoby a organizace poskytující SS – např. pečovatelská služba, domy pro seniory, 

azylové domy, charity, ale i školy, dětské domovy, chráněné dílny, atd.; zadavatelé jsou ti, 

kteří službu zřizují a také financují, většinou obce, města, kraje. Členové všech tří výše 

uvedených skupin jsou pak zastoupeni v pracovních a řídící skupině. V pracovní skupině mají 

všichni členové rovné postavení a jejich zvolený zástupce přenáší poznatky do řídící skupiny. 

Řídící skupina vyjednává s představiteli VS (státní správy a samosprávy) o naplnění 

jednotlivých cílů KP. Výsledkem výše uvedených činností je komunitní plán – dokument, 

který mapuje a optimalizuje SS, je vydiskutován na všech úrovních (s občany, s nadřízenými 

                                                 
4
  Systém triády se jeví jako přínosné zjednodušení sociálního systému za předpokladu, že si všechny tři její části 

budou skutečně rovny a nebude docházet k uplatňování „pozice síly“ zadavatelem a protlačování požadavků 

poskytovatelů přes různé lobby [21]. 
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orgány). Obsahuje finanční analýzy jednotlivých služeb včetně kvalifikovaného odhadu 

finančních prostředků potřebných pro udržení a rozvoj SS v území. 

V Pardubicích je zadavatelem v KP Pardubický kraj
5
. Organizační strukturou zabývajících 

se KP ze strany zadavatele je: Rada města, Komise pro sociální a zdravotní věci, Koordinační 

skupina a Pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb. Více v [5]. 

3.1. Explicitní vyjádření problémové situace procesu KP 

Každý subjekt (účastník, prvek), zapojený do procesu KP vnímá problematickou situaci z 

vlastního pohledu. V systému vidí konkrétní účel v závislosti na svých cílech a preferencích. 

Na Obr. 5 zachycuje „Rich Picture“ tzv. triádu, kdy je nutná spolupráce minimálně tří 

základních subjektů (zadavatel, poskytovatel, uživatel) a dalších subjektů, které se na procesu 

KP mohou podílet. Z obrázku lze vyčíst vazby a vztahy mezi jednotlivými subjekty, dílčí 

problémy a účel jejich účasti v systému. 

 

                                                 
5
 Povinnost provádět KP a tudíž sestavovat komunitní plán dána zadavateli zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. 
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Obr. 5: Rich Picture KP.  Zdroj: vlastní 

 

3.2. Tvorba kořenových definic systému KP 

Kořenové definice (Root Definition) RDj, jsou navrženy z pohledu tří nejdůležitějších 

účastníků (prvků) KP – RD1 pro uživatele SS, RD2 pro zadavatele SS a RD3 pro poskytovatele 

SS. Dále předpokládejme, že za majoritní skupinu uživatelů SS považujeme seniory. Pro 

každého z těchto účastníků jsou charakteristické jiné cíle, na základě kterých přizpůsobuje své 

činnosti v KP. Toto je možné pro RDj formulovat takto: 
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 RD1 vyjadřuje pohled seniorů
6
 (uživatelů) na systém KP a jejich požadavků na SS. Cílem 

uživatelů SS, je dostávat kvalitní, dobře dostupné služby, které budou zlepšovat kvalitu 

jejich života, případně udržovat jejich život na určité úrovni; 

 RD2 transformuje náhled zadavatele (tzn. Pardubického kraje a jím vytvořené koordinační 

skupiny a pracovní skupiny). Cílem je zařídit uživatelům co nejkvalitnější služby, co 

nejlevněji tak, aby nejlépe odpovídaly místním specifikům a potřebám seniorů. Povinnost 

zadavatele plánovat SS a odpovědnost za SS vyplývá ze zákona; 

 RD3 odráží přístup poskytovatelů SS. Cílem je udržovat a rozvíjet zařízení SS tak, aby byli 

konkurenceschopní a mohli nabídnout co nejkvalitnější služby stávajícím zákazníkům 

(uživatelům SS). 

Na základě kořenových definic RD1, RD2 a RD3 je možné pro systém KP charakterizovat 

jednotlivé prvky metodiky CATWOE tak, jak jsou uvedeny v Tab. 2. 

3.3. Koncepční modely systému KP a jejich porovnání s realitou 

Na základě kořenových definic RDj byly sestaveny koncepční modely KMj, které vyjadřují 

odpovídající účelové aktivity. Na Obr. 6 je zobrazen pouze KM1 odpovídající RD1, jehož 

výstupem je „Dostávat kvalitní a dostupné SS, které budou zlepšovat či udržovat úroveň a 

kvalitu života“, v našem případě seniorů. Z důvodu rozsahu obrázků koncepčních modelů 

KM2 a KM3 je zde neuvádíme, je možné je dohledat v [5]. Výstupem KM2 je „Zařídit 

uživatelům SS co nejkvalitnější služby, co nejlevněji“ a výstupem KM3 je „Udržovat a 

rozvíjet zařízení poskytovatelů SS“. 

V souladu s CMMS je potřebné porovnat KMj s realitou, která je znázorněna pomocí Rich 

Picture (Obr. 5). Je vhodné ji podložit daty z dotazníkového průzkumu [12-15]. Na základě 

analýzy četností získaných dat, které se týkaly skupiny seniorů [5] je možné konstatovat, že: 

 uživatel nemá v podstatě žádnou moc nad systémem KP a jeho role je spíše pasivní. To, 

aby dostával kvalitní, dostupné služby, které budou jeho životní úroveň a kvalitu života 

zvyšovat, závisí spíše na kvalitě plánování SS v rámci KP; 

 možnost účastnit se na KP přímo, členstvím v dané pracovní skupině či nepřímo a to účastí 

například v dotazníkových akcích, kvalitativních šetřeních, či tzv. “kulatých stolů”, však 

není uživatelům nijak známa. Mnoho uživatelů tak SS pouze přijímá, nebo je nevyužívá 

vůbec.  

4. Závěr 

Aplikací CMMS je možné dosáhnout detailního popisu systému KP. Na základě vymezení 

systém KP (jeho prvků, funkcí a povinností) s územními specifikami, byl v 2. kroku (fázi) 

metodologie navržen Rich Picture, byly doplněny vazby a vztahy mezi jednotlivými prvky 

systému KP. Ve 3. kroku metodologie byly definovány kořenové definice, které se ve 4. 

kroku staly základem pro koncepční modely jednotlivých relevantních systémů. 

Tab. 2: Charakteristika prvků CATWOE podle kořenové definice RDj systému KP 

 
Obsah prvků pro kořenové definice RDj 

RD1 RD2 RD3 

C Uživatel SS (senioři) Komunita, uživatelé služeb Poskytovatelé SS 

                                                 
6
  Za předpokladu, že za majoritní skupinu uživatelů SS považujeme seniory. 
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(senioři) a jejich rodiny  

A 

Zadavatel, Magistrát 

města Pardubice, 

pracovní a 

koordinační skupina, 

poskytovatelé SS 

Poskytovatelé služeb, 

zadavatelé, veřejnost, ostatní 

subjekty (policie, úřad práce 

atd.) 

Poskytovatelé SS, zadavatelé SS 

(snaha zajišťovat potřebné SS), 

uživatelé SS 

T 

Aktivní zapojení 

seniorů do KP → 

vyjádření potřeb → 

efektivní zlepšování 

služeb odrážející vůli 

a potřeby obyvatel 

regionu 

Potřeba zajištění SS → 

komunikace, definování 

problémových oblastí, tvorba 

komunitního plánu a 

plánování SS → 

poskytovatelé SS 

Spolupráce se zadavateli a 

uživateli SS → přehled o 

potřebnosti služeb a o 

nedostatcích v jejich vlastních 

zařízeních → prostor ke 

zlepšování a rozvíjení služeb 

W 

Zajištění 

spokojenosti seniorů, 

jejich zdravotních, 

sociálních a 

kulturních potřeb 

Dostupnost kvalitních 

služeb, zvyšuje kvalitu a 

úroveň života seniorů a tím 

je zlepšena i sociální 

soudržnost komunity a 

předchází sociálnímu 

vyloučení jednotlivců 

Znalost potřeb uživatelů, znalost 

vlastních nedostatků → prostor 

ke zlepšování 

O 

Senior (nebude se 

zapojovat do KP, 

přestane využívat 

SS)  

Zadavatel (Vláda ČR → 

Magistrát města Pardubice) 

Zadavatel - Legislativa ČR, 

zadavatel na úrovni kraje 

(nebude-li poskytovatel splňovat 

zákonné podmínky), poskytovatel 

(sám rozhodne-li se dále služby 

neposkytovat), uživatel (nebude 

využívat SS v případě 

nespokojenosti) 

E 

Informovanost 

seniorů, zájem a 

ochota zapojovat se 

do KP 

Legislativa a Vláda ČR, 

sociální politika EU, 

omezené finanční zdroje, 

ochota diskutovat s uživateli 

služeb a odpovídat na jejich 

podněty 

Konkurence, nedostatek 

finančních prostředků, nezájem 

uživatelů, nevědomost uživatelů 

o možnosti využívat službu, 

legislativa ČR a EU 

Zdroj: vlastní 

 

V kroku porovnání modelu a reality byla pro uživatele SS použita data z dotazníkového 

šetření, jejichž pomocí byl v následující fázi porovnán koncepční model s realitou. Byly 

zmapovány problémové oblasti, které se v tomto případě týkají převážně špatné 

informovanosti uživatelů.  

Obdobným způsobem je potřebné získat data z dotazníkových šetření pro zadavatele a 

poskytovatele v systému KP. 

Na základě uvedeného je možné naznačit možnosti řešení problému KP a následně 

přistoupit k poslednímu, 7. kroku metodologie – na základě sledování zpětné vazby realizovat 

opravy řešení systému KP. 
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Obr. 6: Koncepční model KM1.  Zdroj: vlastní 

 

Popis části systému z pohledu zadavatelů a poskytovatelů SS může sloužit jako podklad 

pro další výzkumy v rámci KP v Pardubicích. 

Představená CMMS se jeví jako vhodný prostředek pro řešení problémových situací 

týkajících se KP. 

„If you want to know how the shoe fits, ask the person who is wearing it, not the one 
who made it.“ [2]. Doslova přeloženo „Pokud chcete vědět, jak bota padne, zeptejte se 
osoby, která ji nosí, ne té, která ji vyrobila.“ 

Uvedený citát vystihuje podstatu KP, kdy se na zlepšování úrovně života určité sociální 

skupiny obyvatel, kromě zadavatelů a množství dodavatelů, podílí i sami uživatelé těchto SS. 

Záleží tedy pouze na „uživatelích“, zda podstatou KP (přejaté z Velké Británie) bude dodávat 

obyvatelům určité oblasti, přesně to, co je v dané době, místě a prostředí nejvíce potřebné a co 
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těmto lidem nejvíce usnadní jejich sociální situaci a „určitým způsobem zlepší“ jejich kvalitu 

života.  

Snad se stane „zvyklostí“, že na základě společných schůzek a jednání budou 

projednávány specifické potřeby dané komunity. Tímto bude KP předcházet situaci, kdy by 

bylo opomenuto něco specifického pro danou oblast či naopak poskytování SS v dané oblasti 

zbytečné. 

Tato práce vznikla z podpory projektu MŠMT č. SGFES02 s názvem Výzkumné a 

vývojové aktivity v oblasti Systémového inženýrství a informatiky na Fakultě ekonomicko-

správní, Univerzity Pardubice v roce 2012. 
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K VÝVOJI ZPŮSOBŮ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY OD KONCEPCE 

NEW PUBLIC MANAGEMENT KE KONCEPCI GOVERNANCE 

Lacina Karel  

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

Abstract: The article deals with the implementation of management and selected marketing 

approaches in the contemporary European public administration. The system and basic 

models of public administration execution and management before reforms implementation, 

the New Public Management role and principles as well as substance of the governance 

concept are briefly explained. 

Keywords:Public Administration Reforms, New Public Management, Governance, Planning-

Programming-Budgeting System, Management By Objectives, Total Quality Management, 

„Compulsory Competitive Tenderring Act„, Stakeholders 

1. Úvod 

Změny, jimiž na evropském kontinentu zejména v poslední čtvrtstoletí prochází veřejná 

správa, jsou v nemalé míře charakterizovány aplikací manažerských - a částečně 

i marketingových - principů. Uvedená pojetí, jejichž aktuálnost se postupně dále zvyšovala, 

z hlediska dlouhodobých tendencí vývoje evropské veřejné správy představují poměrně 

výraznou změnu. V zemích, které patří k tak zvanému kontinentálnímu pojetí výkonu veřejné 

správy - tj. v převážné části evropských států - totiž ještě v šedesátých a leckde i na počátku 

sedmdesátých let dvacátého století dominantní postavení zaujímala koncepce často 

označovaná anglickým termínem „government“, jejíž některé obecné prvky sahají až do 

způsobů výkonu správní činnosti v absolutistických monarchiích a ve veřejné správě 19. 

a počátku 20. století. Zmíněná koncepce byla nejednou charakterizována jako přístup, který 

byl ovlivněn projevy vrchnostenského modelu správy. V uvedeném tradičním přístupu byl 

zvýšený důraz zvláště v případě volených představitelů a úředníků položen víceméně jen 

na jejich znalosti práva a na schopnost aplikace právních předpisů. Naproti tomu takřka vůbec 

nepočítal s případným využíváním některých manažerských přístupů a dovedností. Tomu 

mimo jiné odpovídaly i tehdejší priority v profesním vzdělávání ve veřejné správě.  

2. Charakteristické rysy výkonu veřejné správy v demokratických 

evropských státech v období do sedmdesátých let 20. století  

Víceméně teprve od sedmdesátých let minulého století se začalo v západní Evropě 

podrobněji diskutovat o tom, že bylo třeba překonat některé do té doby dominantní rysy, jimiž 

zejména byly:  

- rozsáhlá dělba práce v úřadech veřejné správy, která mimo jiné vedla k příliš selektivnímu 

pořizování, zpracovávání vyhodnocování informací. Jejím výsledkem především bývala: 

+ tendence k vytváření často zbytečně malých organizačních útvarů spojená se snahami 

o obhajování smyslu jejich existencí, 

+ komplikovaná možnost komplexně zmíněný problém řešit; 

- hierarchicky uspořádané působnosti a rozsáhlé formální pravomoci vedoucích útvarů úřadů 

nejednou znesnadňující integraci specialistů do činnosti úřadů a jejich organizačních částí; 
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- vertikálně uspořádané řídící a komunikační vztahy založené na hierarchické struktuře 

funkčních míst ztěžující mezioborovou (tj. horizontální) spolupráci; 

- příliš velké množství rozhodnutí přijímaných vrcholnými úřady státní správy.  

K tomuto výčtu je nezbytné současně připočítat náročnější podmínky příznačné pro vývoj 

ekonomiky členských států Evropských společenství v sedmdesátých letech, které si postupný 

přechod k využívání určitých manažerských přístupů do značné míry vynucovaly. Veřejná 

správa jako celek se v porovnání s padesátými a šedesátými roky v první řadě musela 

vyrovnávat s omezením objemu finančních prostředků vyčleňovaných na výkon veřejné 

správy ze státních rozpočtů. Diskuze kolem otázky potřebného zefektivnění způsobů řízení 

veřejné správy úzce souvisely s jejími připravovanými a posléze prováděnými reformami.  

Aplikace vybraných manažerských a později též některých marketingových principů byla 

víceméně zahájena v době uskutečňování zásad decentralizace, dekoncentrace, subsidiarity a 

celkové demokratizace správní činnosti. Nebyla přitom nijak snadná, již proto, že si 

především vyžádala specifikaci rozdílů v řízení organizací veřejného a soukromého sektoru, 

jíž se do té doby představitelé veřejné správy nezabývali. Docházelo k tomu totiž za situace, 

kdy postupující inovace v organizacích veřejného sektoru byly inspirovány přístupy 

typickými pro management soukromého sektoru. Současně bylo třeba vyjasnit specifické rysy 

osobnosti manažerů a o osvojování manažerských přístupů ve veřejném sektoru. Šlo zejména 

o systém plánování, programování a rozpočtování (planning-programming-budgeting 

system), cílovaný management, (management by objectives) a o management kvality (total 

quality management). Především na této bázi se totiž formovalo pojetí New Public 

Management. 

 David Farham a jeho spoluautoři publikace “New Public Managers in Europe: Public 

Servants in Transition“ vydané až v roce 1996 například identifikovali základní modely 

chování veřejných zaměstnanců v závislosti na politických a společenských podmínkách. Jak 

připomínají Glen Wright a Juraj Nemec, „prvním modelem je britský parlamentní model, kde 

jsou státní zaměstnanci funkcionáři ministerstva a jejich povinností je sloužit zájmům 

jakéhokoliv ministra, bez ohledu na politickou stranu, která je právě u moci. To odráží 

neutralitu britské státní služby a ochotu zaměstnanců podřídit své vlastní názory podpoře 

vlády. Státní služba v tomto prostředí postrádá zvláštní image před veřejností, státní 

zaměstnanci však hrají významnou roli při tvorbě a uskutečňování vládní politiky. ….V tomto 

modelu dochází k prolínání manažerských a politických funkcí. Cílem je co nejefektivněji, 

nejúčinněji a nejhospodárněji uskutečnit určité politické rozhodnutí. Podstatným rysem tohoto 

přístupu je vyšší zodpovědnost manažera za řízení finančních zdrojů, marketing 

poskytovaných služeb a zodpovědnost za výkonnost. “
1
   

Druhým modelem je tzv. německý model, který vychází z jasného oddělení politiky a 

správy. Je založen na legalistickém přístupu a vyžaduje oddělení politického rozhodování od 

správy. Státní zaměstnanci tak na základě zákonů, pravidel a správních postupů „rozhodují 

z pohledu práva, rozumně, objektivně a nestranně. Činnost státních zaměstnanců je 

kontrolována správními soudy a je nezávislá na politicích“ (Farham,et.al., „New Public 

Managers in Europe: Public Servants in Transition“, 1996). 

Technokratický pohled na manažery vychází z francouzského modelu. Tento model odráží 

nezávislost manažerů při prosazování politických zájmů. Předpokládá se, že manažeři vědí, co 

mají dělat a že mají stejnou odbornost jako politické vedení, že jsou si vědomi národních 

                                                 
1
 WRIGHT G.,NEMEC J. Management veřejné správy:Teorie a praxe,s.35 
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zájmů a vlastní role a důležitosti při tvorbě a uplatňování politiky bez ohledu na aktuální 

politické zájmy. 

Výsledek diskuzí je možno následovně: 

Obecně platí, že manažeři ve veřejném sektoru čelí jiným problémům než manažeři v 

komereční sféře.
2
 Značná část organizací veřejného sektoru není postavena před povinnost 

řešit problémy spjaté se získáváním zákazníků, budováním postavení na trhu a s tvorbou 

nového produktu. Na druhé straně jejich cíle jsou nejednou komplexnější - a dosahují se 

obtížněji než v soukromém sektoru, v němž je hlavním ukazatelem zisk. Tyto organizace a 

jejich manažeři musí reagovat na různorodou poptávku svých „akcionářů„ (stakeholders), 

jimiž jsou občané. V mnoha případech je definování toho, kdo jsou vlastníci a kdo 

spotřebitelé služeb, velmi složité. Je možno se ztotožnit se stanoviskem, že „veřejné 

organizace musí reagovat na politické a demokratické procesy, které stanovují co mohou a 

nemohou dělat, a to v podmínkách nestability politického prostředí, kterou jasně dokladují 

výsledky celostátních a místních voleb v zemích střední a východní Evropy v posledním 

období“
3
 Naproti tomu organizace podnikatelského sektoru se z pohledu jejich manažerů 

nacházejí v poněkud příznivější situaci vzhledem ke skutečnosti, že za dosažené výsledky 

odpovídají svým akcionářům a jen v omezené míře společnosti jako celku. 

Diskuze v zásadě vyústily v charakteristiku tří základních oblastí, v nichž se organizace 

veřejného a soukromého sektoru odlišují: 

a)Organizace veřejného sektoru rozvíjejí činnost na základě veřejně stanovených potřeb, 

nikoli na základě potřeb určených trhem. Tyto organizace proto nejsou motivovány 

k akumulování zisku. I když větší část z nich poskytuje služby za úhradu, poplatky hrazené 

občany většinou pouze pokrývají náklady, aniž by přispívaly k maximalizaci zisků akcionářů. 

V soukromém sektoru zisk představuje základ pro měření výkonnosti. V případě organizací 

veřejného sektoru jej ovšem není možno pro hodnocení efektivnosti použitých manažerských 

přístupů aplikovat. Svým způsobem lze hovořit o tom, že organizacím veřejného sektoru 

chybí jasný systém měření výkonnosti, který by dostatečně odrážel efektivnost a účinnost.  

b) Na významu stále více nabývá aplikace zásad strategického managementu, který „se 

zabývá nejenom základními otázkami fungování např. místní samosprávy. Jeho cílem je také 

zabezpečit implementaci strategických rozhodnutí. Vyžaduje znalost poznatků mnoha vědních 

disciplin a také praktické zkušenosti a orientaci v sociálních, politických a ekonomických 

otázkách“.
4
  

c) K aplikaci principů managementu ve veřejném a v soukromém sektoru dochází 

v odlišném právním prostředí. Jak konstatují G.Wright a J.Nemec, „manažeři ve veřejné 

správě podléhají podrobným zákonům a jsou subjektem kontroly zákonodárných orgánů 

v míře pro soukromý sektor neobvyklé. To často omezuje jejich výkonnou a administrativní 

volnost. Ve veřejné správě existuje více omezení jednotlivých postupů a činností, vyšší 

tendence k rozšiřování formálních předpisů a kontroly a k menší rozhodovací autonomii a 

flexibilitě manažerů. Zvláštní status státních zaměstnanců a personální politika postavená na 

hodnotách státní služby způsobují slabší a fragmentovanější řídící pravomoci na nižších 

organizačních úrovních. Alison (1980) uvádí, že ve veřejné správě „státní služba, kolektivní 

smlouvy a další regulace komplikují výběr, nábor, převod a propouštění zaměstnanců nutných 

                                                 
2
 Tamtéž , s.81 

3
 WRIGHT G.,NEMEC J. Management veřejné správy:Teorie a praxe, s.81 

4 Tamtéž,s.81 
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k realizaci manažerských cílů a preferencí“. Podnikoví manažeři mají mnohem větší volnost a 

více možností řídit zaměstnance, a to i při kolektivním vyjednávání. Definitiva a důraz na 

hodnotové principy a transparentnost dále omezují organizační a manažerskou autonomii“.
5
  

3. Přínos New Public Managementu ke zkvalitňování způsobů řízení 

veřejné správy 

 Od konce šedesátých let minulého století - v podmínkách snižujícího se ekonomického 

růstu demokratických států - se postupně formovalo pojetí New Public Managementu 

založené na implementaci zásad „tří E“ (economy, efficiency, effectiveness). Tato koncepce 

představovala jistý mezistupeň přechodu ke koncepci „governance“. Její podstatu například 

německý teoretik Christoph Reichard charakterizoval: 

- zvýšenou tržní orientací a zaměřením na konkurenceschopnost;;- koncepcí podnikového 

managementu přijatou ze soukromého sektoru; 

- oddělením strategické (politické) a operativní (administrativní) odpovědnosti; 

- idejemi odvozenými z managementu podle cílů zaměřenými na výsledek  

  a na decentralizované, polo autonomní struktury.
6
  

Formování zásad New Public Managementu bylo a dosud zůstává teoretiky veřejné správy 

často diskutováno. Americký badatel Christopher Hood například soudí, že „vzestup New 

Public Managementu v posledních více než patnácti letech je jedním z nejvýraznějších 

mezinárodních trendů projevujících se ve veřejné správě„.
7
  

 Uvedenou koncepci Philippe Keraudren a Hans van Mierlo koncepci New Public 

Management charakterizují „ jako teorii obhajující: 

1. přesun od politiky k řízení (pracovníci veřejné správy by si měli plně uvědomit, jaké 

přístupy si každý jejich čin vynucuje, a to podle možností ještě dříve než přijmou 

rozhodnutí); 

2.  přesun od systému správy v tvaru pyramidy k systému správy v tvaru shluků (větší 

množství autonomních organizací naváže pracovně právní vztahy s domovskými 

ministerstvy); 

3. přesun od plánování a hierarchického výkonu rozhodnutí k dichotomii mezi ústředními 

strategickými činnostmi a přizpůsobitelnými operativními službami; 

4. přesun od procesně zaměřené správy na správu orientovanou na výsledek (proto se 

klade důraz na výkonové ukazatele, plat je závislý na hodnocení a výkonu a zlepšování 

kvality); 

5. přesun od kolektivního poskytování veřejných a sociálních služeb k flexibilnímu 

poskytování individualizovaných produktů (zákazník nahrazuje občana, výrobní 

postup se dá rozdělit do částí, které je možno smluvně zadat jiným subjektům nebo 

privatizovat); 

                                                 

5 WRIGHT G.,NEMEC J. Management veřejné správy:Teorie a praxe, ss.160-161 -odkaz na Alison G.T.: 

„Public and private management are they fundamentally alike in all unimportant respects?, in: SHAFRITZ, 

J.M., HYDE, A. C.:“ Classics of Public Administration“,Belmont,CA:Wadsworth,ss.457 - 475  
6 LACINA K.,KUDRYCKA B. a kol. Adult Education on Quality Management and other Cross-Sectional 

Aspects of Public Administration, s12 
7
 SHAFRITZ J.M.,HYDE A.C.Classics of Public Administration( Sixth Edition), s.495 
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6. přesun od mínění ke snižování výdajů (hodnota za peníze je mottem moderního 

pracovníka veřejné správy, který musí pracovat více a lépe za nižší nebo za stejnou 

mzdu); 

7. přesun od vlastnictví majetku k řízení vlastnictví (způsob účetnictví má dát dal je 

nahrazen přírůstkovou metodou účetnictví, v případě veškerých veřejných služeb, 

jestliže se jejich komerční životaschopnost se dá efektivněji udržet v soukromém 

sektoru, se uvažuje o privatizaci“.
8
 

Specifikace zásad „economy“, „effectiveness“ a“efficiency“ koncepce New Public 

Managementu, která v osmdesátých a na počátku devadesátých let minulého století 

v evropské veřejné správě zaujímala dominantní postavení, byla do značné míry spjata 
s privatizací veřejných a veřejně prospěšných služeb a s jejich následným kontrahováním, 

k němuž začalo docházet teprve od přelomu 70. a 80. let minulého století. Jednalo se 

o poměrně složitý proces, pro něž objektivně existovaly podstatně příznivější předpoklady 

v anglosaském systému veřejné správy. Nicméně i ve Velké Británii byl definitivně zahájen 

teprve v roce 1979 přijetím zákona s označením „Compulsory Competitive Tenderring Act„ 

(zákon o povinném kontrahování služeb). Jeho podstatou se stala aplikace principů tzv. 

smluvního řízení (contract management). Základem jsou dohody uzavírané zastupitelstvy obcí 

a správními úřady na jedné a vítězi veřejných soutěží na druhé straně. Nastíněným způsobem, 

jak například připomíná Philippe Keraudren, „privatizace, smluvní postoupení závazků 

z veřejného orgánu správy na soukromý subjekt (contractiong-out) a průzkum nabídky 

(market testing) byly generalizovány“.
9
  

Zastánci zmíněného přístupu konstatují, že poskytuje voleným představitelům a úředníkům 

jistou autonomii – a současně zvyšuje jejich odpovědnost za kvalitu a včasnost 

poskytovaných služeb. Podle jejich názoru umožňuje jednak zkvalitňovat komunikaci mezi 

zastupiteli a pracovníky správních institucí zaměřenou na efektivní plnění úkolů veřejné 

správy, jednak ústí ve vyšší hospodárnost při vynakládání prostředků na jejich zabezpečování. 

K výraznějšímu využívání manažerských přístupů ve veřejné správě přispěly i některé 

nesporně demokratické požadavky stále vehementněji od sedmdesátých let minulého století 

tlumočené občany, v první řadě následující:  

- Zájem občanů na poskytování většího počtu služeb, jež měly být kvalitnější (a přitom i 

levnější). 

- Požadavek na dosahování vyšší účinnosti správní činnosti úřadů. 

- Snahy o posílení transparentnosti výkonu veřejné správy jako celku. 

- Větší důraz přikládaný participaci občanů na výkonu správní činnosti a na konzultativní 

činnost poskytovanou úřady a představiteli veřejné správy občanům. 

K prosazování výše uvedených požadavků výrazně přispěly prosazované zásady 

decentralizace a dekoncentrace, jakož i aplikace principu subsidiarity. Díky zmíněným 

procesům se posílily kompetence obcí a dotvořilo se formování regionální územní 

samosprávy a státní správy. Současně se vytvořily i další předpoklady pro zapojování 

soukromých podnikatelských subjektů a rovněž organizací tzv. třetího sektoru - tj. 

                                                 
8
 D.COOMBES D.,VERHEIJEN T. a kol Reforma verejnej správy:porovnanie skúseností Východu a Západu, 

ss.30- 31 
9
 D.COOMBES D.,VERHEIJEN T. a kol.:“Reforma verejnej správy:porovnanie skúseností Východu a 

Západu“, s. 218 
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dobrovolných neziskových a charitativních organizací do širšího výkonu správní činnosti. 

Uvedený požadavek byl od devadesátých let minulého století zvláště silně tlumočen 

v německém právním prostředí. Jako příklad je možno zejména uvést přístupy tlumočené 

Wernerem Jahnem. 

Z hlediska jeho praktické aplikace byl zatím systém New Public Managementu 

nejdůsledněji rozpracován a je uskutečňován ve Velké Britanii, v níž byl počátkem 

devadesátých let minulého století zakotven především přijetím dokumentu „Citizen´s Charter“ 

(Charty občana) parlamentem Spojeného království v roce 1991. Její klíčové cíle byly 

formulovány následovně:    

- vytvoření standardů služeb; 

- dosažení maximální informovanosti občanů jako klientů služeb; 

- pokud možno maximální otevřenost úřadů v jejich jednání s občany, 

- připravenost úřadů poskytovat občanům nejrůznější typy konzultací; 

- maximálně možné zdvořilé jednání úředníků s občany; 

- připravenost úřadů poskytovat občanům pomoc především v sociální oblasti. 

Zásady obsažené v Chartě jsou ve Velké Britanii provázeny aplikací dalšího dokumentu, 

jež nese označení „ Soutěžení za účelem dosažení kvality„(anglicky “Competing for Quality„), 

který je zaměřen především na provádění průzkumu trhu. Realizace zásad uvedeného 

dokumentu mimo jiné dokládá rostoucí význam aplikace marketingových přístupů v dnešní 

veřejné správě. 

4. Příčiny přechodu od New Public Managementu ke koncepci governance 

a její hlavní zásady  

V průběhu následujícího desetiletí minulého století ovšem New Public Management začal 

ztrácet své rozhodující postavení. Sílila jeho kritika především za to, že nedostatečně vnímal 

postavení občana ve výkonu správní činnosti. Demetrios Argyriades, řecký teoretik veřejné 

správy, na počátku 21. století, v dané souvislosti připomínal některé nedostatky NPM. 

Konstatoval, že „ekonomika, výkonnost a efektivnost jsou bezpochyby nesmírně důležité, ale 

pouze za podmínky, že dosažená rozhodnutí a sledované cíle jsou etické a spravedlivé a dále, 

že výsledky získané ve správě globálního vládnutí budou podporovat všeobecný zájem a 

prosazovat veřejné blaho lidstva jako celku, nejenom dobra několika lidí“
10

. I z uvedeného 

důvodu se hlavně od druhé poloviny devadesátých let, zpočátku v teoretických diskuzích, 

posléze též v praktických politických krocích, přecházelo k formování nového pojetí – 

koncepce governance. V obdobném kritickém duchu jako Demetrios Argyriades v roce 1995 

charakterizovali podstatu koncepce New Public Management autoři A.Gray a B.Jenkins 

konstatující, že „NPM je složitý,nekompletní, paradoxní a má znaky intelektuální 

nekoherence“
11

 

Cestou kritiky pojetí NPM objevujícího se v různé intenzitě v pracích teoretiků evropské 

veřejné správy se rodila koncepce „governance“(vládnutí). Diskuze o jejím pojetí byla na 

celoevropské úrovni zintenzivněna zvláště v roce 2001 publikováním anglicky psaného textu 

                                                 
10

 ARGYRIADES D.Správa globálního vládnutí- Úvod in Dosažitelný svět, s. 22 
11

 GRAY A.,JENKINS B. From public administration to public management: easing a revolution,ss. 75-99 



 

 

 

78 

 

Evropské komise nazvaného „European Governance. A White Paper“. Ve zmíněném 

dokumentu bylo „vládnutí“ charakterizováno jako „pravidla, procesy a chování, ovlivňující 

způsob, v němž jsou vykonávány pravomoci na evropské úrovni, zejména pokud jde o 

otevřenost, participaci, odpovědnost, účinnost a soudržnost“.
12

 V Bílé knize se přímo 

konstatuje, že „ dnešní vedoucí politikové v Evropě jsou postaveni před skutečný paradox. Na 

jedné straně Evropané od nich žádají, aby našli řešení závažných problémů týkajících se 

našich společností. Na druhé straně vzrůstá nedůvěra lidí v instituce a politiky, anebo se 

jednoduše o ně nezajímají. Tento problém uznávají jak národní parlamenty, tak vlády. Je 

zejména akutní na úrovni Evropské unie. Mnoho lidí ztrácí důvěru, že složitý a nedostatečně 

chápaný systém jim poskytne politiku, kterou chtějí….Ale přesto lidé očekávají, že Unie se 

ujme vedení v uchopení příležitostí globalizace pro ekonomický a lidský rozvoj a pro řešení 

problematiky životního prostředí, nezaměstnanosti, bezpečnosti potravin , kriminality a 

regionálních konfliktů“
13

 . 

5. Závěr 

„Bílá kniha o evropském vládnutí“ (Governance European Union Commission White 

Paper– Enhancing democracy in the European Union), představující dnes klíčovou koncepci 

řízení evropské veřejné správy, zdůrazňuje pět základních principů dobré správy věcí 

veřejných. Jedná se o následující zásady: 

1. Princip otevřenosti (Openess Principle): zdůrazňuje otevřenost Evropské unie pro 

všechny její občany. Reaguje na normativní požadavek úvodního článku Smlouvy o 

Evropské unii, který charakterizuje novou etapou utváření stále užšího svazku mezi 

národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji.  

2. Princip participace (Participation Principle): konstatuje, že bez účasti zainteresovaných 

subjektů na tvorbě a implementaci evropských správních politik nemůže proces 

evropského vládnutí vyústit v dobré výsledky. 

 3. Princip odpovědnosti (Accountability Principle): princip zdůrazňuje odpovědnost 

správních úřadů za rozhodnutí, která učinily. Je vymezen jako klíčový předpoklad 

transparentnosti nejen tzv. evropské vlády, ale i vlád jednotlivých členských států, jakož 

i regionálních a místních vlád, jejichž role v evropském správním prostoru vzrůstá.  

4. Princip účinnosti (Effectiveness Principle): spojuje vlastní účinnost správních politik, 

tedy schopnost vyvolávat očekávané výsledky, s požadavkem včasné, pružné a 

přiměřené reakce.  

5. Princip soudržnosti (Coherence Principle): podtrhává potřebu věcné a logické spojitosti 

jednotlivých opatření ve stále složitěji strukturovaném správním prostoru tak, aby byly 

vytvářeny skutečně promyšlené politiky).
14

  

„Bílá kniha o evropském vládnutí“ dále zdůrazňuje pojem práva intenzivní účasti občana 

na veřejné správě - right to be involved nejen vlády členských států, ale i regionálních a 

                                                 
12

 MASSEY A.: Více-úrovňové vládnutí: správa globálního vládnutí v diferencovaném politickém kontextu „,in 

:“Dosažitelný svět: správa globálního vládnutí, s. 27 
13

 COM(2001) 428 – Brussels July 25,2001COM(2001) 428 – Brussels July 25,2001, s. 4 (překlad provedený 

doc. JUDr. Olgou Vidlákovou, CSc.) 
14

 Massey A.:“Více-úrovňové vládnutí: správa globálního vládnutí v diferencovaném politickém kontextu„in: 

“Dosažitelný svět: správa globálního vládnutí“ ,Praha 2007 (MV ČR), s.30 
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místních společenství, představitelů podnikatelského sektoru, občanské společnosti, 

odborníků a zainteresovaných občanů. Ti všichni mají právo „být vtaženi“ do procesu 

evropského vládnutí.  
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NÁVRH OPTIMALIZACE POČTU A ROZMÍSTĚNÍ POŠTOVNÍCH 

SCHRÁNEK V PARDUBICÍCH 

Renáta Máchová, Lukáš Pešek, Pavel Sedlák 

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a 

informatiky 

Abstract: This article is focused on the analysis of location and total count of postboxes in 

Pardubice. The postboxes are location by Czech post s.p. to collection of common letter 

consigments. The main aim of this article is created actual network of location postboxes and 

provide the design of adaption its cancelling several postboxes. Material is created by on 

basic from effort to improve services this company in this area causes nearly entrance 

competitor into area of letter consigments and reduce operational costs. The result of this 

work is to propose a new network of postboxes on the basis of the criteria mentioned in the 

introduction to this article. 

Keywords: Czech Post, Pardubice, Postboxes, Network Analyst, Multicriterialdecision, 

Geographic Informatic Systems 

1. Úvod 

Poštovní schránky jsou umísťovány za účelem sběru obyčejných listovních zásilek. 

Rozmístění a počet schránek jsou konstruovány takovým způsobem, aby postihly potřeby 

případných zákazníků, a řídí se také dokumenty vydanými příslušnými kontrolními úřady, 

jakým je například Český telekomunikační úřad. S rozvojem telekomunikačních technologií, 

jakými jsou emailové služby, sociálních sítě nebo komunikační softwary a následnou jejich 

stoupající oblibou, lze očekávat trend poklesu množství posílaných listovních zásilek. To 

nejenom z důvodu ceny, ale i rychlosti mezi odesláním a přijetím zásilky. Cílem tohoto 

článku je naznačit možnosti snížení počtu poštovních schránek rozmístěných v Pardubicích 

z důvodů vyšší ekonomické efektivnosti služeb, které poskytuje Česká pošta s.p. 

2. Česká pošta s. p. a poštovní schránky 

Česká pošta je do počtu zaměstnanců (v roce 2011 okolo 34 tisíc) jedním z největších 

podniků v naší zemi a jako jeden z posledních je státním podnikem. Zřizovatelem 

a zakladatelem České pošty s. p. je Ministerstvo vnitra ČR. Kontrolu nad tímto podnikem 

vykonává Český telekomunikační úřad. Předmětem činnosti této společnosti je provozování 

vnitrostátních i zahraničních poštovních služeb. Ve výčtu předmětů podnikání je uvedeno také 

povolení k provozování loterijních činností a přenosu dat. [1, 3, 6] 

Poštovní schránky jsou po poštovních přepážkách na všech poštovních pobočkách druhé 

místo, kde lze umístit obyčejnou poštovní listovní zásilku určenou k odeslání. Česká pošta 

v tuto chvíli spravuje na území České republiky okolo 23 tisíc poštovních schránek. Poštovní 

schránky mají po celém území našeho státu stejný vzhled a skládají se ze dvou základních 

barev a materiálů. Obecně lze kvantifikovat, že sklolaminátová část je reprezentována barvou 

oranžovou a kovová barvou šedou. Na každé poštovní schránce jsou umístěny dva informační 

štítky. První informuje o cenách za příslušné poštovní služby a druhý obsahuje základní 

informace o dané poštovní schránce. Těmi jsou například čas výběru, uvedení vybírající pošty 

nebo kontaktní údaje. [1, 5] 
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2.1. Obyčejná listovní zásilka 

Do poštovních schránek je možno vhodit pouze obyčejnou listovní zásilku bez rozdílu, 

jedná-li se o zásilku vnitrostátní či mezinárodní, v daných váhových a rozměrových 

omezeních. Za obyčejnou zásilku se považuje jakýkoliv dopis, pohlednice, korespondenční 

lístek, obyčejná slepecká zásilka, obchodní psaní či jakákoliv forma odpovědní listovní 

zásilky. Platba za listovní zásilky je uskutečněna platbou pomocí poštovních známek. 

U těchto zásilek nelze ocenit hodnotu samotné zásilky, tudíž pošta při případné ztrátě, 

poškození či úbytku obsahu, za ni finančně neručí a nezodpovídá. Při převzetí zásilky 

adresátem není listovní zásilka stvrzována převzetím či potvrzována. [1, 2, 5] 

2.2. Vymezení území města Pardubice a počet poštovních schránek v něm 

Do tohoto území je bráno celé město Pardubice včetně těch částí, které nejsou od města 

Pardubice odděleny značkami ukončující konec obce Pardubice. Ty jsou také reprezentovány 

tím, že jsou zde umístěné poštovní schránky vybírány doručovateli, kteří spadají svým 

přiřazením pod poštu Pardubice 2. K datu 15.11.2011, které bylo stanoveno jako mezní datum 

pro zahájení této analýzy, bylo na vymezeném území města Pardubice umístěno celkem 54 

poštovních schránek. 

3. Hodnocení použitelnosti používaných poštovních schránek 

V této části budou zhodnoceny stávající poštovní schránky v rámci rozhodovacího procesu. 

Budou stanovena kritéria a alternativy a použitím metod vícekriteriálního rozhodování budou 

vybrány poštovní schránky navržené ke zrušení. 

3.1. Stanovení kriterií 

Kriteria jsou stanovena s cílem optimalizace počtu poštovních schránek v městě Pardubice 

snížením jejich počtu z důvodu snahy o snížení nákladů na jejich provoz a údržbu. 

 K1 - Objem zásilek v poštovních schránkách 

 K2 – Vzdálenost mezi schránkami 

 K3 – Preference případných zákazníků České pošty s. p. 

 K4 – Počet schránek na městský obvod vzhledem k počtu obyvatel 

 K5 – Umístění schránky v centru města či v okrajové části města 

3.2. Stanovení alternativ 

Souborem alternativ pro následné řešení rozhodovacího procesu je množina poštovních 

schránek umístěných ve vymezeném prostoru města Pardubice bez poštovních schránek 

umístěných u poštovních poboček. Seznam alternativ je uveden v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1: Seznam alternativ pro řešení rozhodovacího problému 

Název poštovní schránky Název poštovní schránky Název poštovní schránky 

ul. Havlíčkova u č. p. 841 ul. Erno Košťála dom.důchodců. 

1016 

ul. Družby u č. p. 338 

ul. Nerudova u č.p.1881 ul. Jana Zajíce u č. p. 875 ul. Křičkova u č. p. 415 

nábř. Závodu míru u č. p. 1721 ul. Blahoutova u č. p. 646 ul. Bělehradská u č. p. 391 

ul. Palackého u č. p. 227 ul. Dašická autoškola č. p. 169 ul. kpt. Bartoše u č. p. 454 

ul. J. Palacha u č. p. 2767 ul. Pod Lipami u č. p. 34 ul. Lidická u č. p. 363 

ul. Teplého u č. p. 2083 ul. Kyjevská zub.pohotovost č.p. 44 ul. Sedláčkova u č. p. 433 

ul. Gorkého u č. p. 350 ul. Dašická za přejezdem u č. p. 840 nám. J. Pernera ČD příjezd č. p. 217 

ul. Chrudimská u č. p. 145 ul. Bokova ÚMO č. p. 315 ul. Pražská u č. p. 36 

ul. Devotyho u č. p. 2451 ul. Wintrova II u č. p. 1314 ul. Školní u školy č. p. 748 

ul. U Kostelíčka u č. p. 437 třída Míru u č. p. 2647 ul. Spojovací u č. p. 307 

ul. Karla IV. u č. p. 73 ul. U Josefa u č. p. 116 ul. generála Svobody ÚMO č. p. 198 

ul. Žitná naproti č. p. 2608 ul. J. Potůčka býv.autoškola č. p. 32 Samoobsluha Ohraz. Semtínská č. 

p.226 Pernštýnské náměstí u č. p. 6 ul. Družstevní u č. p. 138 Ohraz. Stará pošta Semtínská č. p. 42 

ul. Bezdíčkova u č. p. 219 ul. Kosmonautů u č. p. 321 ul. generála Svobody x ul. J.K.Tyla  

u č. p. 90 OD Kaufland ul. S. K. Neumanna č.p. 2819 

Zdroj: [7] 

3.3. Stanovení vah kriterií 

Před samotným stanovením vah jednotlivých kriterií pomocí zde uvedených metod je 

nutno stanovit pořadí významnosti jednotlivých kriterií. To je ukázáno v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Stanovení významnosti kriterií 

Kriteriu

m 

Název Pořadí 

významnosti K1 Objem zásilek v poštovních schránkách 1 

K3 Vzdálenost mezi schránkami 2 

K2 Preference dotazovaných lidí, zákazníků České pošty s. p. 3 

K5 Umístění schránky v centru města či v okrajové části města 4 

K4 Počet schránek na městský obvod vzhledem k počtu 

obyvatel 

5 

Zdroj: [7] 

3.4. Metoda Pořadí 

V této metodě je nejdříve zapotřebí seřadit kriteria do pořadí od nejvíce významného po 

nejméně významné. Nejvíce významnému kriteriu se přiřadí číselná hodnota rovna počtu 

kriterií a pak postupně dalšímu méně významnému kriteriu přiřadíme hodnotu rovnu 

předešlému minus jedna a postupuje se tak dlouho, dokud se nedorazí k poslednímu (nejméně 

významnému) kriteriu, na které zbude hodnota rovna 1. Výpočet těchto vah je proveden 

v následující tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Stanovení vah krietrií dle metody pořadí 

Kriterium K1 K2 K3 K4 K5 ∑ 

Pořadí 5 3 4 1 2 15 

Váha 0,33 0,2 0,27 0,07 0,13 1 
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Zdroj: [7] 

3.5. Metoda Fullerova trojúhelníku 

Jedná se o nejjednodušší modifikaci metody párového srovnávání, která se též nazývá 

metoda Fullerova trojúhelníka. V této metodě se pro každé kriterium stanoví porovnání 

důležitosti (počet jejich preferencí) se všemi ostatními kritérii. Bližší specifikace postupu 

výpočtu pomocí této metody je uveden v literatuře [7]. Výpočet vah kriterií dle této metody je 

naznačen v následující tabulce 4. 

Tabulka 4: Stanovení vah krietrií dle metody Fullerova trojúhelníku 

 K1 K2 K3 K4 K5 ∑ 1 v řádku ∑ 0 ve sloupci f (i) váha upravené váhy 

K1  1 1 1 1 4 0 4 0,4 0,33 

K2   0 1 1 2 0 2 0,2 0,2 

K3    1 1 2 1 3 0,3 0,27 

K4     0 0 0 0 0 0,07 

K5      0 1 1 0,1 0,13 

       ∑ f(i) 10 1 1 

Zdroj: [7] 

3.6. Saatyho metoda 

Již v předešlé metodě se provádí párové srovnávání kriterií mezi sebou, avšak neřeší se 

tam míra porovnávání kriterií. K těmto účelům existuje tato metoda, nazývaná též Saatyho 

metodou. Povinností je zde však před samotným řešením této metody stanovit si preferenční 

vztahy jednotlivých dvojic kriterií (stejně jako u metody Fullerova trojúhelníka) včetně 

velikostí preferencí. Ty se stanovují body v rozmezí 1-9. Tabulka, ve které jsou váhy kriterií 

dle této metody stanoveny, je označena jako tabulka 5. Bližší popis metody je v literatuře [3]. 

Tabulka 5: Stanovení vah krietrií dle Saatyho metody 

 K1 K2 K3 K4 K5 GEOMEAN Váha 

K1 1 5 3 9 7 3,94 0,52 

K2 1/5 1 1/3 5 3 1,00 0,13 

K3 1/3 3 1 7 5 2,03 0,26 

K4 1/9 1/5 1/7 1 1/3 0,25 0,03 

K5 1/7 1/3 1/5 3 1 0,49 0,06 

     ∑ GEOMEAN 7,72  

Zdroj: [7] 

3.7. Dílčí ohodnocení alternativ 

V této části jsou jednotlivým alternativám k již zde stanoveným vahám kriterií přiděleny 

taktéž váhy alternativ vůči daným kriteriím. Ty jsou stanoveny na základě hodnot 

u jednotlivých alternativ (v tomto případě u poštovních schránek) pomocí dvou zde 

uvedených metod. Před samotným stanovováním je nutno si systém již stanovených kriterií 

rozdělit na kriteria výnosového typu (kde je nejlepší hodnotou hodnota nejvyšší) či kriteria 

nákladového typu (kde je nejlepší hodnotu ta nejmenší). Dle těchto rozdílů jsou stanoveny 

i jednotlivé postupy při stanovení hodnocení variant. Bližší popis obou metod je v literaruře 

[3]. 
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3.8. Metoda lineárních dílčích funkcí utility 

Zde se stanovují dílčí ohodnocení variant, v návaznosti na jednotlivá kriteria odlišně, a to 

rozdílně dle typu daného kriteria (výnosové či nákladové). U kvalitativních typů kriterií se 

ohodnocení stanovuje stejným způsobem, jako by docházelo k přiřazování bodů dle příslušné 

bodové stupnice. U kvantitativních (výnosových i nákladových) typů kriterií je nutno stanovit 

funkce takovým způsobem, aby se nejhorší hodnotě každého kriteria přiřadila dílčí hodnota 

rovna nule a naopak nejlepší hodnotě hodnota rovna jedné. Této hodnotě odpovídá v tabulce 

č. 6. prvek h(i, j). Příklad ohodnocení alternativ je uveden v tab. 6. 

 

Tabulka 6: Ohodnocení alternativ dle daných kriterií metodou lineárních dílčích funkcí 

utility 

    A1 - ul. 

Havlíčkova 

A2 - ul. 

Nerudova 

A3 - nábř.  

Záv. Míru 

  x(i, 

*) 

x(i, 

0) 

x(i, j) h(i, j) x(i, j) h(i, j) x(i, 

j) 

h(i, 

j) 
K

1 

Objem zásilek 4 1 2 0,33 2 0,33 3 0,67 

K

2 

Vzdálenost 2799 455 573 0,05 455 0,00 822 0,16 

K

3 

Preference 

zákazníků 

3,32 2,82 2,99 0,34 2,82 0,00 2,82 0 

K

4 

Městské obvody 1 0 1 1 1 1 1 1 

K

5 

Centrum x okraj  1 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: [7] 

3.9. Metoda bazické varianty 

V této metodě se stanovují bazické varianty vůči všem kriteriím v daném rozhodovacím 

problému. Tyto varianty se označují jako bazické. Jedná se o tu variantu, která dosahuje buď 

předem stanovených hodnot či hodnot nejlepších (ať už se jedná o hodnotu nejmenší či 

nejvyšší). I v této metodě se setkáváme se dvěma možnými zlomky k výpočtu. Záleží při tom, 

zda se jedná o kriterium výnosové či nákladové, stejně jako u předchozí metody. Ukázka 

ohodnocení je v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Ohodnocení alternativ dle daných kriterií metodou bazické varianty 

   A1 - ul.  

Havlíčkova 

A2 - ul.  

Nerudova 

A3 - nábřeží  

Závodu míru 

  x(i,b) x(i, j) h(i, j) x(i, j) h(i, j) x(i, j) h(i, j) 

K1 Objem zásilek 5 2 0,40 2 0,40 3 0,60 

K2 Vzdálenost 2799 573 0,20 455 0,16 822 0,29 

K3 Preference zákazníků 3,32 2,99 0,90 2,82 0,85 2,82 0,85 

K4 Městské obvody 1 1 1 1 0 1 0 

K5 Centrum x okraj  1 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: [7] 

3.10. Navržení poštovních schránek ke zrušení 

Při bližším průzkumu hodnot použitelnosti u poštovních schránek pomocí zde uvedených 

metod je zjištěno, že nejnižší hodnoty použitelnosti ve všech metodách dosahují ve většině 

případů hlavně poštovní schránky umístěné ve dvou lokalitách města Pardubice.  
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První takto zjištěnou lokalitou je území v oblasti pardubického pivovaru. Zde nejnižší 

hodnoty dosahují poštovní schránky umístěné v ulici Nerudova, v ulici Havlíčkova a na 

nábřeží Závodu míru. V tomto definovaném prostoru se nachází i poštovní schránka umístěna 

v ulici Palackého. Ta však oproti svým sousedním poštovním schránkám dosahuje vyšší 

hodnoty použitelnosti, proto je z následujícího zkoumání vyloučena. 

Druhou takto zjištěnou lokalitou je lokalita táhnoucí se od mostu přes Labe v ulici 

kpt. Bartoše po hypermarket umístěný v ulici Bělehradská. Zde nejnižší hodnoty dosahují 

poštovní schránky umístěné v ulici Družby, v ulici Sedláčkova, v ulici Lidická, v ulici 

Spojovací a v ulici Křičkova. V tomto definovaném prostoru se nachází i poštovní schránka 

umístěna v ulici kpt. Bartoše. Ta však oproti svým sousedním poštovním schránkám dosahuje 

vyšší hodnoty použitelnosti, proto je z následujícího zkoumání vyloučena. 

Na základě specifikace těchto dvou území, jejich průzkumem a posouzením poštovních 

schránek v těchto oblastech pomocí žádoucích kriterií, navrhuji zrušení poštovních schránek 

v ulici Křičkova a v ulici Nerudova. Jejich lokalizace včetně umístění okolních schránek je 

umístěno na obrázcích číslo 1 a 2.  
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Obrázek 1: Umístění poštovní schránky navržené ke zrušení v ulici Nerudova v Pardubicích 

Zdroj: [7] 
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Obrázek 2: Umístění poštovní schránky navržené ke zrušení v ulici Křičkova v Pardubicích 

 Zdroj: [7] 
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4. Porovnání nově navrhovaného a stávajícího stavu sítě poštovních 

schránek 

Pro řešení tohoto rozhodovacího problému bude použita Saatyho metoda vícekriteriálního 

rozhodování. Zde jsou stanovena žádoucí kriteria a alternativy, podle kterých dochází 

k posouzení stávajícího počtu poštovních schránek ve městě Pardubice a navrhovaného stavu, 

ve kterém dochází k optimalizaci počtu poštovních schránek, a to snížením jejich počtu o 2 

poštovní schránky (v ulici Křičkova a Nerudova) na celkový počet 52.  

4.1. Stanovení žádoucích kriterií 

Pro porovnání stávajícího počtu poštovních schránek se stavem nově navrhovaným byla 

definována následující žádoucí kriteria: 

 K1 – Náklady na provoz a údržbu poštovních schránek, 

 K2 – Náklady na pohonné hmoty, 

 K3 - Náklady na odebrání poštovní schránky, 

 K4 - Zvýšení vytíženosti ostatních poštovních schránek nebo poštovních přepážek. 

4.2. Stanovení alternativ 

Pro řešení rozhodovacího problému jsou k dispozici tyto dvě porovnávané alternativy: 

 A1 - Stávající počet poštovních schránek k 15. 11. 2011, 

 A2 - snížení stávajícího počtu poštovních schránek, zrušeny by byly schránky 

umístěné v ulicích Nerudova a Křičkova. 

4.3. Řešení rozhodovacího problému 

Před samotným stanovením vah jednotlivých kriterií pomocí Saatyho metody je nutno 

stanovit pořadí významnosti jednotlivých zde uvedených kriterií. To je ukázáno v následující 

tabulce č. 8. 

 

Tabulka 8: Pořadí významnosti kriterií v procesu porovnání stávajícího a navrhovaného 

stavu 

Kriterium Název Pořadí významnosti 

K1 Náklady na provoz a údržbu poštovních schránek. 1 

K2 Náklady na pohonné hmoty. 2 

K3 Náklady na odebrání poštovních schránek. 3 

K4 Zvýšení vytíženosti ostatních poštovních schránek a 

přepážek 

 

či poštovních přepážek. 

4 

Zdroj: [7] 

Samotná podoba Saatyho matice, včetně výpočtu jednotlivých geometrických průměrů, 

z nich vypočtených normovaných vah jednotlivých kriterií, je ukázána v tabulce č. 9. 
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Tabulka 9: Saatyho matice pro výpočet normovaných vah kritérií 

 K1 K2 K3 K4 GEOMEAN Normovaná váha 

K1 1,00 3,00 5,00 7,00 3,20 0,56 

K2 0,33 1,00 3,00 5,00 1,49 0,26 

K3 0,20 0,33 1,00 3,00 0,67 0,12 

K4 0,14 0,20 0,33 1,00 0,31 0,06 

    ∑ GEOMEAN 5,67  

Zdroj: [7] 

Analogicky jsou ohodnoceny alternativy v rámci každého kritéria. Stanovení celkového 

ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím je ukázáno v tabulce č. 10. Z výsledků 

vyplývá, že lépe hodnocenou alternativou je nově navrhovaný stav, tj. snížení počtu 

poštovních schránek na počet 52. 

 

Tabulka 10: Celkové hodnocení alternativ 

Kriteria Dílčí ohodnocení alternativ 

Kriterium Váha kriteria A1 A2 

K1 0,56 0,17 0,83 

K2 0,26 0,17 0,83 

K3 0,12 0,83 0,17 

K4 0,06 0,17 0,83 

    

Celkové hodnoceni alternativ 0,25 0,75 

Pořadí alternativ 2. 1. 

Zdroj: [7] 

5. Závěr 

Cílem tohoto příspěvku byl monitoring stávajícího umístění poštovních schránek, návrh 

kriterií pro optimalizaci počtu poštovnách schránek a následný návrh snížení počtu poštovních 

schránek v Pardubicích. Tento problém byl řešen pomocí kombinace metod vícekriteriálního 

rozhodování a GIS. Výsledkem rozhodovacího procesu je návrh na zrušení dvou poštovních 

schránek umístěných v ulicích Křičíkova a Nerudova, které na základě uvedených metod 

dosáhly nejnižšího hodnocení. Tímto by mělo být dosaženo zvýšení ekonomické efektivnosti 

služeb České pošty s.p. na území města Pardubice. 

Tento závěr splňuje cíl stanovený v úvodu článku. Uvedený postup hodnocení 

použitelnosti poštovních schránek by mohl být aplikován také v dalších regionech České 

republiky. 
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rozvoja  

Abstract: The goal of this paper is to develop the theoretical framework of the public goods 

provision. This theoretic contribution is based on the critical analysis of mainstream 

economics theories dealing with public goods as market failure (neoclassical economics and 

neoliberalism) and on the results of own economic experiment examining the "free-riding" 

behaviour in the voluntary provision of public goods. The „free rider“problem is one of the 

main reasons for government intervention in the market. However, there is an inefficiency of 

public decision making on public provision and financing of selected goods because of the 

estimating goods values (ex-post consumer utility) problem. Moreover, the results of 

economic experiments do not support the pure „free rider“theory.  

Keywords: Public Goods, Public Goods Values (Ex-Post Consumer Utility), „Free Rider“ 

Theory, Economic Experiment  

1. Úvod 

Definícia statku kolektívnej spotreby - kolektívneho statku sa po prvý krát objavuje v 

univerzálnej neoklasickej teórii rovnováhy a Paretovho optima [PARETO, SCHWIER 1927] 

ktorá rieši problém optimálnej alokácie zdrojov v prípade existencie statku kolektívnej 

spotreby. V nadväznosti na priekopnícke práce Knuta Wicksella [WICKSELL 1964, 1994] 

a Ericka Lindhala [Lindhal 1964] vo vzťahu k analýze zdaňovania a verejných výdavkov ako 

integrovaného systému sa sformoval základ prvého - normatívneho prístupu ku kolektívnym 

statkom v rámci teórie ekonómie blahobytu [HICKS 1939], [KALDOR1939].  

Impulzom k vzniku druhého pozitívneho prístupu ku kolektívnym statkom boli myšlienky 

predstaviteľov neoliberalizmu a ich snaha o rozpracovanie paradigmu všeobecnej rovnováhy 

a spoločenského optima/blaha. Nájdeme ich v prácach Richarda A. Musgravea (Teória 

dobrovoľnej spolupráce ako podstata kolektivizmu) [MUSGRAVE 1959, 1994], Howarda 

Bowena (Teória dopytu po kolektívnych statkoch a kolektívneho rozhodovania) [BOWEN 

1948]. Pozitívneho prístup ku kolektívnym statkom sa však naplno rozvinul v riešení 

problémov kolektívneho rozhodovania v teórii verejnej voľby výrazne inšpirovanej opäť 

Wicksellovými myšlienkami [ARROW 1951], [BUCHANAN, TULLOCK 1962], 

[BUCHANAN1969], [JOHNSON, 1997]. 

I keď ide o dominantne protiintervencionisticky orientované smery ekonomického 

myslenia, všetky pripúšťajú nutnosť štátnych zásahov v podobe verejného financovania 

a produkcie vybraných statkov špecifických svojimi ekonomickými vlastnosťami, ktoré 

neumožňujú ich realizáciu na trhových princípoch. Ekonomický trh v prípade týchto statkov 

zlyháva, rozhodovanie o ich financovaní a produkcii teda preberá štát v rámci politického 

trhu. Nie vždy však majú tieto rozhodnutia, realizované v duchu „verejného záujmu“, čisto 

ekonomicky racionálny dôvod [NISKANEN, WILLIAM 1971] a sú spojené s väčšou, či 

menšou mierou neefektívnosti [BAUMOL 1965] ospravedlňovanou „problémom čierneho 

pasažiera“. Jedným z dôvodov neefektívnosti je problém hodnotenia ex-post úžitku 

spotrebiteľa kolektívneho statku – hodnoty kolektívneho statku. Navyše základný koncept 
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neoklasickej ekonómie – homo oeconomicus v rozpore a pozorovanou realitou okolo nás. 

Závery neoklasických ekonomických teórií nemusia mať univerzálnu platnosť, abstrahujú 

totiž od behaviorálnych prvkov analyzovaných ekonomických problémov [MISES 2006].  

Na tento problém reaguje nová ekonomická subdisciplína - experimentálna ekonómia, 

ktorá pri riešení ekonomických problémov zohľadňuje exogénne zmeny pri dodržaní pravidla 

ceterisparibus a tak objavuje významne prvky v správaní ekonomických subjektov [ROTH, 

KAGEL 1995]. Impulzom k vzniku experimentálnej ekonómie ako boli práce Thurstona 

[THURSTON 1931] (Nová teória indiferentných kriviek), Neumanna a Morgensterna 

[NEUMANN, MORGENSTERN 1944] (Teória hier a ekonomického správania sa). 

V súčasnosti metodologický aparát tejto novej ekonomickej subdisciplíny našiel uplatnenie 

v riešení už spomínaného problému čierneho pasažiera pri existencii kolektívnych statkoch 

[HOLT, LAURY 1997], [ISAAC 1985], [ISAAC, WALKER, WILLIAMS 1990], 

[LEDYARD 1995], [ŠPALEK 2011]. 

Cieľom príspevku je na základe kritickej analýzy vnímania kolektívneho statku 

v mainstreamovej ekonomickej teórii štátnych intervencií reprezentovanej neoklasickou 

ekonomickou teóriou a moderným neoliberalizmom rozvinúť teoretický pohľad na 

opodstatnenosť verejného financovania a produkcie kolektívnych statkov, opierajúci sa 

o výsledky vlastného ekonomického experimentu overujúceho platnosť teórie čierneho 

pasažiera ako základného argumentu intervencií štátu v tejto oblasti. 

2. Hodnota verejných statkov, rozhodovanie o verejných statkoch, problém 

čierneho pasažiera 

2.1. Hodnota statku  

Čo robí objekt statkom? Čo robí statok vzácnym? Podľa Megera [MENGER 1994] objekt 

sa stáva statkom, ak: existuje neuspokojená ľudská potreba a tento objekt má vlastnosti 

prostredníctvom, ktorých ju možno uspokojiť; človek vie, že svoju potrebu môže týmto 

objektom uspokojiť a reálne ju aj uspokojuje. Objekt sa teda stáva statkom, ak je vhodným 

k uspokojovaniu ľudských potrieb.  

Statok sa stáva vzácnym (ekonomickým), ak jeho dostupné množstvo nie je dostatočné 

k uspokojeniu potrieb všetkých ľudí, ktorým by mohlo slúžiť. Ak je zásoba statku vyššia ako 

je požadované pri súčasnej, ale aj budúcej spotrebe a môžu ho využívať všetci v danom 

priestore, hovoríme o voľnom statku. Ak by sme pripustili v ekonomickej teórii zaužívané 

tvrdenie, že hodnota statku je daná jeho vzácnosťou, rozsah spotreby voľného statku 

jednotlivcom v pomere k nekonečnému množstvu statku, by bol nulový a jeho užitočnosť by 

mala byť tiež nulová. To však nie je pravda, čo je dôvodom, prečo pokiaľ pristupujeme 

k hodnote statku z pohľadu jednotlivca, ju nemôžeme stotožniť s jeho vzácnosťou, ale s 

užitočnosťou, ktorú statok spotrebiteľovi prináša
1
. Hodnota statkov je teda čisto subjektívna a 

neexistuje objektívny spôsob ako prideliť statkom univerzálnu hodnotu. Z tohto pohľadu 

vnímanie hodnoty/úžitku má ordinalistický základ. 

Pri analýze hodnoty statkov nestačí poukazovať len na jej subjektívny charakter, či 

úžitkové vlastnosti, rovnako dôležité je vnímať ju v hraničných kategóriách (Teória 

hraničného úžitku/teória hodnoty [MENGER 1994]). 

                                                 
1
 Ekonomické školy založené na metodológii striktného individualizmu pojem voľný statok vôbec nepoužívajú 

(Rakúska a Neorakúska ekonomická škola). 
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 Konajúci človek totiž nikdy nehodnotí abstraktné triedy (napr. automobil), ale konkrétne 

hraničné množstvo, o ktorom sa rozhoduje oproti celkovej dostupnej zásobe (automobil 

konkrétnej značky, v konkrétnej výbave, dostupný u najbližšieho predajcu). 

Na záver tejto časti možno teda zhrnúť, že hodnotu statku nemožno stanoviť univerzálne 

z pohľadu vzácnosti. Metodologicky korektné je vzťahovať hodnotu statku skôr 

k užitočnosti, ktorú prináša v spotrebe a preto je nutné pri stanovení hodnoty statku pracovať 

s ex-post úžitkom spotrebiteľa tohto statku.  

2.2. Hodnota verejného statku - ex-post úžitok spotrebiteľa verejného statku 

„Od narodenia až do konca života je naša existencia mnohorakými formami ovplyvňovaná 

prostredníctvom aktivít štátu“ [STIGLITZ 1997]. Je tomu tak bez ohľadu na to, v akej krajine 

žijeme. Štátne intervencie sú súčasťou každej ekonomiky, líšia sa len svojím charakterom 

a rozsahom. Významnú časť z nich predstavuje poskytovanie verejných statkov. Zámerne 

tieto statky v tomto momente neoznačíme zaužívaným termínom verejnej ekonómie 

„kolektívne statky“, pretože nie vždy je štátne financovanie a produkcia určitého statku 

podložené ekonomickými dôvodmi, ekonomickými vlastnosťami statku, ktoré neumožňujú 

jeho produkciu na trhu [SAMUELSON 1954]. Existujú aj iné dôvody štátnych intervencií 

v podobe poskytovania verejných statkov, či už je to uzatvorená postkonštitučná „zmluva“ 

[BUCHANAN 1996], pareto-optimálna zmena [STIGLITZ 1997] alebo výsledok 

„násilného/demokratického aktu despotu/volieb, sledujúceho jeho vlastné/väčšinové záujmy“ 

[HAYEK 1994].  

Nech už ide o ktorýkoľvek dôvod pre štátnu intervenciu, alokačné rozhodnutia o verejných 

statkoch sú realizované na politickom trhu. Jeho fungovanie je podstatne odlišné od 

fungovania ekonomického trhu, kde sa formujú rozhodnutia o produkcii súkromných statkov 

na princípoch mechanizmov tvorby dopytu, ponuky a ceny. Tieto odlišnosti je nevyhnutné 

zohľadniť v prístupoch posudzovania hodnoty verejných statkov.  

Základným rozdielom fungovania ekonomického a politického trhu je „skutočnosť, že štát 

môže získať v podstate neobmedzené
2
 zdroje prostredníctvom donútenia a daní. Súkromne 

firmy musia získavať svoje zdroje vždy od súkromných investorov“ [ROTHBARD 2001]. 

Poskytovanie verejných statkov na politickom trhu sa tak neuskutočňuje prostredníctvom 

dobrovoľných bilaterálnych výmen
3
 ako pri súkromných statkoch, ale prostredníctvom 

organizovaných multilaterálnych výmen. Ekonomicky racionálnym dôvodom, prečo sa má 

statok realizovať prostredníctvom takých organizovaných multilaterálnych výmen, prečo má 

byť verejný, je, že spotrebitelia pri jeho spotrebe neprejavia svoje preferencie, t.j. ochotu 

poskytnúť protihodnotu za uspokojenie potreby, jednoducho ochotu za statok zaplatiť. 

Hovoríme o nevýlúčiteľnosti zo spotreby statku, ktorá je popri nedeliteľnosti/nekonkurečnosti 

v spotrebe ekonomickou charakteristikou kolektívnych statkov. Prejavenie preferencií, či 

ochoty platiť za spotrebu statku, ktorá prináša úžitok, sa stráca u statkov, zo spotreby ktorých 

nie je možné nikoho vylúčiť. Tento jav vo verejnej ekonómii nájdeme označený pojmom 

„problém čierneho pasažiera“ [JACKSON, BROWN 2003]. Tieto statky teda nemôžu 

vzniknúť prostredníctvom dobrovoľnej bilaterálnej výmeny na ekonomickom trhu, ale len 

prostredníctvom multilaterálnej výmeny organizovanej štátom politickom trhu.  

                                                 
2
 Obmedzené iba celkovým množstvom zdrojov v spoločnosti 

3
 Predaj, kúpa na ekonomickom trhu sa zrealizuje len prípade, že kupujúci je ochotný zaplatiť cenu, ktorá 

zohľadňuje náklady produkcie a mieru zisku akceptovanú predávajúcim, pretože úžitok kupujúceho zo spotreby 

statku je vyšší ako strata/náklady spojené s kúpou statku. Obaja, kupujúci aj predávajúci, teda vstúpia do tejto 

dvojstrannej výmeny dobrovoľne.  
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Problémom je: 1.) adekvátnosť rozhodnutia, že určitý statok sa bude realizovať 

prostredníctvom takejto výmeny (nie všetky verejné statky majú ekonomický charakter 

kolektívnych statkov) a 2.) efektívnosť zrealizovania takejto výmeny. To, že spotrebitelia 

neprejavujú svoje preferencie v spotrebe kolektívnych statkov vedie k tomu, že neexistuje 

informácia o očakávanom ex-ante úžitku zo spotreby týchto statkov (pri súkromných statkoch 

nám túto informáciu poskytuje cena). Úžitok spotrebiteľa zo spotreby statku je vlastne 

vyjadrením hodnoty statku a tu vzhľadom na uvedené, narážame pri statkoch poskytovaných 

na politickom trhu na problém. „Nie je možné koncipovať myšlienku hodnoty bez jej spojenia 

s myšlienkou slobody“ [BASTIAT 1966]
4
. Ak neexistuje cena statku, nie je možná 

ekonomická kalkulácia a teda nie je prítomný ani kompas efektívnosti - zisk a strata 

[ROTHBARD 2005]. 

2.3. Problém kolektívneho rozhodovania o poskytovaní kolektívneho statku - existencia 

čierneho pasažiera 

Štát ktorý rozhoduje, ktoré statky sa budú realizovať prostredníctvom multilaterálnych 

výmen nemôže rozhodnúť správne. Dôvod je veľmi jednoduchý - nepozná hodnotu statku, 

keďže nepozná úžitky tých občanov, ktorí statok spotrebúvajú a nepozná ani straty tých 

občanov, ktorý svojimi daňami na statok prispievajú, ale nespotrebujú ho
5
.  

Ideálny model rozhodovania o verejnom statku na politickom trhu by musel podľa 

Buchanana [BUCHANAN 1998] a Wickella [WICKSELL 1994] spĺňať okrem špecifických 

požiadaviek týkajúcich sa zdanenia/platby za statok podmienku jednohlasného súhlasu 

všetkých subjektov dotknutých rozhodnutím. Takéto rozhodovanie by riešilo problém 

čierneho pasažiera, ktorý je hlavným argumentom mainstreamovej ekonomickej teórie pre 

štátne intervencie v podobe financovania a poskytovania kolektívnych statkov 

reprezentovanej neoklasickou ekonomickou teóriou a moderným neoliberalizmom.  

V praxi politického trhu je však takéto kolektívne rozhodovanie spĺňajúce podmienku 

jednomyseľnosti nezrealizovateľné. Nemuselo by byť ale nevyhnutným pre efektívne 

rozhodovanie o verejných statkoch, pokiaľ by sa existencia problému, ktorý má takéto 

rozhodovanie riešiť (čierny pasažier) s univerzálnou platnosťou u verejných statkoch 

nepotvrdila. Testovať univerzálnu platnosť teórie čierneho pasažiera sa pokúsime 

prostredníctvom experimentu s využitím metodologického aparátu experimentálnej ekonómie.   

3. Experimentálne testovanie platnosti teórie čierneho pasažiera  

3.1. Metodika výskumu  

Experiment má oproti iným metódam v ekonómií dve dôležité prednosti: je to možnosť 

replikácie experimentu a absolútna kontrola nad ním [SMITH 1982]. Pri replikácií sa 

vykonaný experiment odlišuje od pôvodného určitými zmenami, ktoré sú buď predmetom 

                                                 
4
 Sloboda v tomto zmysle tiež znamená zodpovednosť za uspokojenie vlastných potrieb, strata tejto 

zodpovednosti stiera nutnosť racionálne sa rozhodovať, najmä pokiaľ ide o spotrebu bezplatne poskytovaných 

verejných statkov, čo vedie k ich nadspotrebe vyvolanej fiskálnou ilúziou a umožnenej nadmernou ponukou 

verejných statkov vytvorenou politikmi v snahe o ich znovuzvolenie. 
5
 Bezplatné poskytovanie verejných statkov, ktoré spotrebuje len skupina občanov, pričom sa naň skladajú 

svojimi daňami všetci občania, sa deje v duchu redistribúcie zvyšujúcej spoločenský blahobyt, t.j. blahobyt 

všetkých občanov. Argument verejného záujmu, rastúceho spoločenského blahobytu však stojí na veľmi 

spornom porovnávaní interpersonálnych blahobytov jednotlivcov - členov spoločnosti [ROTHBARD 1977]. 

Toto porovnávanie je sporné, nakoľko predpokladá, že vzťah príjmu a individuálneho blahobytu musí byť 

nevyhnutne priamoúmerný. Nie u každého však znamená viac peňazí väčšie uspokojenie jeho potrieb. 
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výskumu, alebo majú dokázať, že nemenený fenomén je dostatočne významný. Tento postup 

sa tak približuje fyzikálnym experimentom v laboratóriu, kde sa vedci snažia izolovať určité 

javy, ktoré sú následne podrobené skúmaniu.  

Vo vzťahu k stanovenému cieľu príspevku sú predmetom skúmania preferencie 

spotrebiteľov kolektívnych statkov, či ochota platiť za spotrebu statkov, ktorá im prináša 

úžitok a zo spotreby, ktorých ich nie je možné vylúčiť.  

Výskumná otázka vo forme vedeckého predpokladu je formulovaná na základe teórie 

čierneho pasažiera a výsledkov viacerých doteraz realizovaných ekonomických experimentov 

v oblasti kolektívnych statkov [HOLT, LAURY 1997], [ISAAC 1985], [ISAAC, WALKER, 

WILLIAMS 1990], [LEDYARD 1995], [ŠPALEK 2011]: jednotlivci dobrovoľne prispievajú 

v rozsahu 40-60% z maximálneho možného príspevku celej skupiny na zabezpečovanie statku 

spotrebovaného v kolektíve.  

Objekt výskumu
6
 predstavovali 158

7
 študentov verejných vysokých škôl ekonomického a 

neekonomického zamerania a súkromnej vysokej školy ekonomického zamerania v záujme 

zabezpečenia heterogenity názorov účastníkov experimentu. Výberový súbor bol zo 72% 

tvorený ženami a 28% mužmi
8
.  

Experiment bol založený na modeli dobrovoľného
9
 prispievania na kolektívny statok 

v podobe lineárnej hry s kolektívnymi statkami:  

Zi= Ri – xi + V ( xj)           (1) 

kde:  Zi  peňažný benefit účastníka experimentu/získané body 

Ri  celkové množstvo peňažných prostriedkov/bodov, ktorými účastník disponuje 

xi  množstvo peňažných prostriedkov/bodov vložených na spoločný účet
10

 

 V  miera návratnosti príspevku, ktorý jednotlivec vložil na spoločný účet
11

  

3.2. Testovanie preferencií spotrebiteľov kolektívnych statkov  

Účastníci experimentu mali stanovené určité množstvo bodov (Ri), ktoré môžu prerozdeliť 

medzi osobný/súkromný a kolektívny účet. Hodnota bodov na osobnom účte sa 

strojnásobovala, na kolektívnom účte ostala stabilná. Avšak pre kolektívny účet platilo to, čo 

pre kolektívny statok: t.j. každý účastník získava všetky body nazbierané na kolektívnom účte 

(nedeliteľnosť) a zároveň nikomu nie je odopretá možnosť podieľať sa na výnose z 

kolektívneho účtu (nevylúčiteľnosť). Zi účastníka, ktorý prispieval na kolektívny účet, teda 

bude závisieť od ochoty ostatných účastníkov prispievať na spoločný účet.  

Experiment sa realizoval v 8 kolách. V prvých troch kolách bez exogénneho impulzu sa 

účastníci experimentu správali v súlade s homo oeconomicus, nekooperovali, neprispievali na 

                                                 
6
 Diplomová práca „Opodstatnenosť štátnych intervencií v oblasti zabezpečovania vybraných (kolektívnych?) 

statkov“ spracovaná R. Chovanculiakom pod vedením B. Mikušovej Meričkovej v r. 2012 na Ekonomickej 

fakulte UMB, Banská Bystrica. 
7
 Publikované eknomické experimenty sú realizované v skupinách 100 až 150 účastníkov. 

8
 Ženy inklinujú k častejšiemu dobrovoľnému prispievaniu na kolektívny účet ako muži a to predovšetkým ak je 

im povolená možnosť diskusie a dohody na spoločnej stratégií, v tomto smere teda zloženie výberového súboru 

mohlo ovplyvniť závery výskumu. 
9
 Konanie účastníkov experimentu nie je ovplyvňované žiadnou vonkajšou autoritou. 

10
 Množtvo dobrovoľne zaplatených peňažných prostriedkov za spotrebu kolektívneho statku. 

11
 Skutočne zaplatená „cena“ za kolektívny statok. Čím je V vyššia, tým je táto cena nižšia. 
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kolektívny účet. Po exogénnom impulze v podobe zmeny pravidiel hry v 4. kole, kedy bola 

účastníkom experimentu umožnená diskusia, ich stratégia správania sa zmenila smerom ku 

kooperácii a dobrovoľnému prespievaniu na kolektívny účet. V 6. kole boli účastníci 

experimentu vystavení ďalšiemu exogénnemu impulzu – zvýšeniu miery zhodnocovania 

bodov na kolektívnom účte na 1,5 násobok. Priebeh experimentu znázorňuje graf 1. 

 

Obr. 3: Ekonomický experiment testovania preferencií spotrebiteľov kolektívnych statkov 

 

4. Záver 

Miera dobrovoľného prispievania na kolektívny účet účastníkmi experimentu testujúceho 

preferencie spotrebiteľov kolektívnych statkov (ochotu platiť za spotrebu statkov, ktorá im 

prináša úžitok a zo spotreby, ktorých ich nie je možné vylúčiť), sa pohybovala v priemere za 

všetky kolá experimentu na úrovni takmer 53 %. Vedecký predpoklad, ktorý bol predmetom 

testovania a vychádzal jednak z teórie čierneho pasažiera, ale aj z výsledkov viacerých 

doteraz realizovaných ekonomických experimentov v oblasti kolektívnych statkov [HOLT, 

LAURY 1997], [ISAAC 1985], [ISAAC, WALKER, WILLIAMS 1990], [LEDYARD 1995], 

[ŠPALEK 2011] sa potvrdil. Môžeme teda povedať, že viac ako polovica účastníkov 

dobrovoľne prispievala na kolektívny účet a takmer polovica zaujala stratégiu čierneho 

pasažiera. Ochota platiť za kolektívny statok vzrástla po tom, čo bolo umožnené účastníkom 

experimentu navzájom komunikovať, avšak po určitom čase opäť aj napriek komunikácii 

klesla na úroveň 50%. 

Hoci 50% zdrojov optimálnej alokácie v prípade existencie statku kolektívnej spotreby 

generovaných dobrovoľnými výmenami je z pohľadu teórie ekonómie blahobytu 

nedostatočné, teória čierneho pasažiera ako hlavného argumentu pre organizované výmeny 

bola výsledkami tohto experimentu značne oslabená. Výsledky ekonomických experimentov 

testujúcich ochotu spotrebiteľov dobrovoľne platiť za spotrebu kolektívnych statkov majú 

svoj význam v diskusii o rozsahu verejne financovaných a produkovaných statkoch na 

politickom trhu, ktorý zlyháva častejšie ako trh ekonomický. 

 

Poděkování: 

Táto práca bola podporovaná Ministersvom kultúry ČR v rámci projektu č. 3052/2012 
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KVALITA VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY JE BEZPROSTŘEDNĚ 

SPJATA S PROBLEMATIKOU ETIKY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ  

Věra Nečadová  

Vysoká škola polytechnická Jihlava, katedra Veřejné správy a regionálního rozvoje 

Abstract: When discussing the quality of public administration performance, it is necessary to 

comprehend its direct relation to the issues of ethics in the sphere of public administration. 

Public administration performance consists in the service for citizens. The general principles 

and value criteria in public administration performance are law observance, work quality, 

efficiency and ethics (special attention is particularly paid to the observance of objectivity 

and equal approach). Other fundamental principles are information transparency, being not 

susceptible to influence, incorruptibility and integrity. The employees should also take a keen 

interest in keeping the good reputation of the office where they work. 

If we manage, in a suitable manner, to combine the aspects presented above with the modern 

methods and approaches of public administration management, with high-quality education 

of public administration employees, with sensible management of regional development in 

dynamically changing conditions, and with effective application of information and 

communication technologies, then there is a precondition for achieving higher efficiency of 

public administration performance. 

Key words: Public Administration, Requirements for Public Administration Employees, 

Ethical Values, Moral Standards, Ethical Code, Corruption, Code of Conduct, 

Professionalism 

1. Úvod 

 Domnívám se, že chceme-li hodnotit kvalitu výkonu VS, je třeba vzít v úvahu i 

bezprostřední spojitost hodnocení výkonu kvality VS s ohledem na působení lidského faktoru 

v této oblasti , který zde hraje velmi významnou roli, tedy zamyslet se nad problematikou 

etiky v oblasti VS. 

Vedle státního aparátu (ministerstva, soudy, armáda, finanční úřady, atd., prostě vše, co 

zabezpečuje hladký průběh řízení státu) existuje ve veřejné správě další, velmi významný 

prvek. Je to veřejná správa územních samosprávných celků (krajů, měst, obcí). Úředníci 

tohoto druhu veřejné správy zajišťují rovněž její provoz. Cíle a nástroje veřejné politiky 

formulují politici ve volených orgánech. Úředníci se touto politikou řídí a vykonávají ji. 

Tomuto způsobu uspořádání společnosti se říká formalizovaný model. Někdy se může stát, že 

úředníci ve výkonných orgánech mají dominantní postavení a ovládnou svým vlivem volené 

orgány. Mohou ovlivňovat jejich rozhodování, poněvadž mají monopol na informace. 

Prakticky jde o vládu managementu, tento model se nazývá technokratický. Třetím možným 

modelem je spolupráce mezi úředníky, kteří představují výkonnou moc a mezi volenými 

orgány. Společně stanoví cíle a nástroje veřejné politiky a společně se snaží o jejich dosažení 

Etika má ve VS místo především v souvislosti s rozhodováním. Každý problém nebo 

situace s etickým rozměrem vyžaduje volbu mezi několika možnostmi. Volbu činí 

jednotlivec nebo organizace. Proto etika jednotlivce a organizace by měla být v souladu.  
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2. Pojem etika ve veřejné správě (VS) 

Pokud jde o pojem „etika ve VS“, ten bývá většinou chápán jako implementace morálních 

standardů v činnostech VS. Ve všech politických systémech kvalita vlád a její správy 

reflektuje standardy nebo hodnoty společnosti. Tyto hodnoty obecně zahrnují čestnost, 

spravedlnost, slušnost, odpovědnost, rovnost a zároveň i skutečnost, že rozhodování úředníků 

VS bude v soulady s těmito hodnotami.  Ve VS je důležité, aby její zaměstnanci dokonale 

rozuměli povaze své individuální odpovědnosti v procesu rozhodování, aby byli skutečně 

odpovědnými úředníky, a dále, aby organizace v níž pracují, usnadnila jejich správní uvážení 

tím, že zajistí, aby správní úředník měl příležitost chovat se odpovědně. 

Veřejné úřady ztělesňují skutečnosti, které odrážejí složitou soustavu ústavních, právních a 

zároveň i politických odpovědností chování VS. Orientaci VS na zajišťování veřejných zájmů 

lze chápat jako její směřování jak k řešení konkrétních problémů jednotlivých občanů a 

skupin obyvatelstva, tak i k zabezpečení fungování společnosti jako celku. 

Správní etika se týká především jednotlivých úředníků a zasahuje obecně do tří oblastí 

procesu jejich rozhodování. Jednak je to volba právního postoje (zda budou respektovat ideu 

zákona, nebo se budou řídit zásadou, že co není zakázáno je dovoleno), volba morálního 

postoje (týká se identity s obecným definováním morálky a lidských hodnot) a volba 

preference zájmů (rozhodování o tom, zda budou preferovat vlastní individuální zájem nad 

zájmem veřejným). 

Co je to vlastně „morálka úředníků veřejné správy“? Není to nic jiného, než soubor 

hodnot, postojů, názorů, zvyků a pravidel, vycházejících z přijatých zákonů a společenských 

norem, které se projevují v činnosti těchto úředníků, jak v činnosti směrem k úřadu, tak 

směrem k veřejnosti.  

Obecně rozeznáváme šest úrovní morálky úředníků veřejné správy : 

1) slušnost při jednání a dodržování zákonů, 

2) zvládání konfliktů mezi veřejnými a individuálními zájmy, 

3) zaměření se na službu občanům a procedurální férovost, 

4) demokratická odpovědnost, 

5) etika veřejné politiky, 

6) etika kompromisu a sociální integrace. 

Rozbor etických hodnot představitele VS svědčí o tom, že mít „skutečné hodnoty“ 

znamená více, než artikulování chtěných přesvědčení. Etické hodnoty platí, když existují 

účinné řídící systémy, které netolerují odchylky od přijatých zásad. 

Za těchto okolností velice záleží na citlivém působení představitelů VS.  SCHOPNOST  

ETICKÉHO  HODNOCENÍ  BY  MĚLA  BÝT PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ 

KVALIFIKACE VZDĚLNÝCH OSOBNOSTÍ. 

3. Evropská dimenze etiky ve VS   

O tom, že problematika etiky v oblasti VS je velmi diskutované a stále hodně aktuální 

téma, svědčí i skutečnost, že tato závažná otázka dostává i evropský rozměr. Hovoříme 

potom o evropské dimenzi etiky ve VS. 
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Ministerstvo vnitra ČR se dlouhodobě zapojuje do aktivit mezinárodních organizací, 

které se týkají etiky (např. principy etiky OECD) a boje proti korupci ve VS. 

V této souvislosti bych velice ráda na tomto místě uvedla principy etiky OECD, 

které jsou následující : 

1.Etické standardy pro veřejnou službu musí být jasné.  

2. Etické standardy musí být zakotveny v právu.  

3. Úředníci VS musí mít k dispozici etické vedení.  

4. Úředníci VS musí znát svá práva a povinnosti, jsou-li vystaveni obvinění.  

5. Politická angažovanost ve prospěch etiky musí posilovat etické chování úředníků VS.  

6. Rozhodovací proces musí být transparentní a otevřený kontrole.  

7. Musí být stanovena jasná pravidla pro interakci mezi veřejným a soukromým sektorem.  

8. Manažeři se musí chovat eticky a podporovat etické chování.  

9. Řídící politika, postupy a praxe musí podporovat etické chování.  

10. Podmínky veřejné služby a řízení lidských zdrojů musí podporovat etické chování.  

11. VS musí disponovat adekvátními mechanismy odpovědnosti.  

12. Musí existovat vhodné postupy a sankce za nesprávné chování. 

 Dalším neméně důležitým příkladem pozornosti, kterou ve vyspělých demokraciích 

věnují uplatňování etiky ve VS, jsou „Principy etiky pro úředníky ve VS“. Jedná se 

v podstatě o komunikativnost, specifičnost, permanentnost, obligatornost a revidovatelnost.  

 Etické  principy se v různých oborech činnosti liší, avšak v zásadě vždy jde o: - slušnost a 

věrnost zákonu, - konflikty zájmů a jejich řešení, - bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, 

- ochranu životního prostředí, - úplatky za získání informací a zakázek. 

 Etika byla brána jako potencionální protiklad k probíhajícímu růstu korupce ve VS. Etika 

a s ní vznikající etické kodexy mají napomoci jak v boji,tak hlavně v prevenci proti 

možné korupci. 

 Veřejnost má rozhodně právo očekávat, že všichni zaměstnanci VS (to platí i pro 

všechny zaměstnance veřejného sektoru) budou při výkonu své činnosti čestní, nestranní 

a profesionální. V zájmu udržení a prohloubení důvěry veřejnosti je důležité, aby 

zaměstnanci při svém jednání s veřejností vždy dodržovali normy slušného chování a 

potřebnou dávku profesionality. 

4. Etické kodexy 

Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve 

VS vůči občanům, kteří od VS očekávají profesionální přístup. 

V České republice nemá Kodex etiky zaměstnanců ve VS povahu závazné právní normy.  

Smysl etického kodexu spatřuji v zavedení takových pravidel, která budou závazná 

pro všechny zaměstnance orgánů VS. Etické chování musí být spojeno nejen 

s objektivními pravidly v rámci etických kodexů, ale také se subjektivním pocitem 

jednotlivce, jak by se měl v určitých situacích chovat.  

Vztah české veřejnosti k veřejným institucím se však vyznačuje určitou krizí důvěry.  
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5. Závěr  

Kvalita výkonu VS, je dle mého názoru, bezprostředně spjata, mimo jiné, 

i s problematikou etiky v oblasti VS. Je však třeba mít na zřeteli skutečnost, že výkon VS 

spočívá ve službě občanům, když je třeba dodržovat určité obecné zásady a hodnotová kritéria 

při výkonu této činnosti. 

Kontrolní systém v dodržování etických zásad ve VS shledávám mnohdy jako 

nedostatečný. Doporučuji tedy, aby orgány VS věnovaly větší pozornost kontrolnímu 

systému v oblasti dodržování zásad etického kodexu včetně kontroly lidských zdrojů.  

Na závěr chci podotknout, že etické chování zaměstnanců VS včetně politických činitelů, 

by mělo být jak v zájmu široké občanské veřejnosti, tak i v zájmu odborné veřejnosti. 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci VS vykonávají veřejnou službu pro občany ČR, hospodaří 

s veřejnými zdroji a jsou odpovědni za fungování orgánů VS je tedy předpoklad etického 

chování rozhodně na místě. 

Při sestavování tohoto příspěvku jsem měla velkou výhodu v tom, že jsem v minulosti 

vedle své pedagogické činnosti působila poměrně dlouho v oblasti VS. Proto se na celou 

problematiku dívám jednak z pohledu zaměstnance VS, jednak z pohledu občana, který 

přichází do styku s VS a také jako akademický pracovník Vysoké školy polytechnické 

v Jihlavě, kde, i když jsem ekonom, tak se zabývám i problematikou profesní etiky. 
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Z POHĽADU OBYVATEĽOV 

Viera Papcunová 
a)

, Ivana Gecíková 
b)

  

a) 
Ústav manažmentu a informačných technológii, Fakulta prírodných vied, Univerzita 

Konštantína Filozofa, 
b) 

Katedra verejnej správy, Ústav verejnej správy, Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy 

Abstract: Management of public administration has its specific features in comparison with 

the private sector. One of them is little incentive to reduce costs, increase efficiency and 

overall performance. Another specific feature is the decision-making power of managers. 

Unlike the corporate sector, which can be applied individual decisions, the government must 

be individual decisions of citizens to transform into a single collective decision, and 

particularly through elected representatives. The quality of the decision of the representatives 

is largely contingent on their qualifications and experience. The aim of this paper is to refer 

the determinants of quality self – government management from the perspective of 

inhabitants. 

Keywords: Self – Government Management, Determinants of Quality, Inhabitants 

1. Úvod 

Manažment inštitúcií verejnej správy vykazuje určité odchýlky oproti manažmentu 

súkromných firiem, ktoré sú spôsobené hlavne špecifickým postavením správy verejného 

sektora a tým, že jej služby nie sú poskytované na trhovom princípe. Politická expozícia 

hlavných činností zase prináša mnoho charakteristík, ktoré súvisia s personálnym obsadením 

v jednotlivých inštitúciách verejnej správy, a sú vyvolané aj platnosťou ďalších zákonov, 

ktoré upravujú zamestnávanie v inštitúciách verejnej správy [WRIGHT – NEMEC 2003]. 

V poslednom období sa pri hodnotení kvality poskytovaných verejných služieb zo strany 

manažmentu kladie väčší dôraz na prístup „zdola-nahor.“Tento prístup je výrazom nového typu 

organizačnej kultúry, ktorá uznáva kľúčovú úlohu zamestnancov prvej línie, resp. tzv. kontaktného 

personálu a verejnosti pri vývoji kvality vo verejných službách Vytvára sa tým prostredie pre spätnú 

väzbu a konštruktívnu kritiku [DIENEROVÁ – BALÁŽOVÁ 2005]. 

Hodnotenie kvality je významným prvkom pri poskytovaním služieb miestnou 

samosprávou. Z praktického hľadiska to znamená nevyhnutné zvyšovať kvalitu života 

občanov a poskytovať im kvalitné služby, ale ako píšu [MATEIDES – ZÁVADSKÝ 2005], je 

dôležité, aby občania kvalitu nielen vnímali, ale aby boli aj spokojní. 

Zdôvodňovaním nutnosti vyššej kvality a vymedzením požiadaviek na vyššiu kvalitu 

samosprávneho manažmentu sa zaoberajú mnohí autori. [ŠVANTNEROVÁ - KOŽIAK 2005] 

zdôrazňujú skutočnosť, že rozsah úloh ktoré musí zabezpečovať miestna samospráva od roku 

2002 podstatne zasiahol do dovtedajšieho systému riadenia , ale aj do ekonomiky miestnej 

samosprávy, čo nutne kladie väčšie požiadavky na kvalitu samosprávneho manažmentu. 

[ŽÁRSKA et al. 2007] v tej súvislosti uvádza, že ciele moderného manažérskeho riadenia 

v oblasti samosprávy by už v súčasnosti mali byť zamerané na výkony a úžitky procesov, na 

rozhodovanie na základe výberu najvhodnejšej alternatívy za výsledky svojej činnosti. 

[ČAPKOVÁ 2004] uvádza tri zásadné súčasti kvality samosprávneho manažmentu: 

 vedomostné predpoklady najmä z oblasti riadenia, ekonomiky a práva,  
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 schopnosti a zručnosti v oblasti komunikácie, tímovej práce, strategického myslenia 

a rozhodovania,  

 potenciál prijímať a spracovávať nové informácie. 

Územná samospráva nemá zákonom stanovený rozsah vzdelávania, a to najmä, čo sa týka 

volených predstaviteľov. V súčasnosti je v samospráve ďalšie odborné vzdelávanie 

realizované jednak pre volených zástupcov samosprávy, ako aj pre pracovníkov obecných 

a mestských úradov a nimi zriadených organizácií. Títo predstavitelia sú vzdelávaní na 

základe dobrovoľnosti podľa ich zodpovednosti voči voličom, ktorých zastupujú. Súčasná 

prax však otvorila otázku minimálneho vzdelania pre starostov a primátorov v miestnej 

samospráve. Vo viacerých obciach Slovenka totiž vzniká problém zvládnutia náročných úloh, 

ktoré nesie so sebou pozícia starostu versus starosta bez vzdelania. Školenia pre samosprávu 

majú charakter viacmenej jednodňových školení. Osobitné školenia sa ponúkajú starostom 

a primátorom, ktoré sa konajú pravidelne raz za polrok a spravidla na dva dni. Tu je potrebné 

ale zosúladiť dĺžku pôsobenia vo verejnej volenej funkcii, najmä tých zástupcov, ktorí už 

pôsobia v samospráve dlhodobo (t.j. viac ako jedno funkčné obdobie). 

Demokratická voľba samosprávneho manažmentu odráža rôzne preferencie občanov pri 

výbere starostov a poslancov. Nie je možné tiež stanoviť kvalitatívne kritériá pre výber 

volených predstaviteľov. Primárna kvalita samosprávneho manažmentu sa preto formuje 

v komunálnych voľbách. Výkonom funkcie kvalitu manažmentu postupne mení získaním 

informácií, skúseností a zručností. Tento proces si vyžaduje čas. Vzdelávanie samosprávneho 

manažmentu môže významnou mierou prispieť k zvyšovaniu kvality manažmentu v relatívne 

kratšom čase. V tej súvislosti [HAMALOVÁ 2007] konštatuje, že Slovensko nedisponuje 

systémom vzdelávania pracovníkov vo verejnej správe, hoci uznesením vlády SR č. 94/95 

bola schválená Koncepcia vzdelávania vo VS, ktorá však nezahŕňa pracovníkov samosprávy. 

Ďalej zdôrazňuje, že do procesu vzdelávania aj samosprávy vstupuje veľký počet 

vzdelávacích inštitúcií, absentuje ich cieľové zameranie, funkčná deľba obsahu a celková 

koordinácia vzdelávacieho systému. Praktické poznatky [BELAJOVÁ 2009] o kvalite 

samosprávneho manažmentu v obciach rôznej veľkosti potvrdzujú, že formovanie primárnej 

kvality samosprávneho manažmentu v komunálnych voľbách je diferencované v závislosti od 

veľkosti obce. V malých obciach sú volení starostovia a poslanci vyšších vekových skupín, 

s nižším stupňom vzdelania a prevažujúcou odbornou profiláciou z technických odborov. 

Volené orgány samosprávnych jednotiek rozhodujú o tom ako hospodárne a účelne budú 

finančné prostriedky z ich rozpočtov vynaložené. Ich zodpovednosť je veľká, pretože 

rozhodujú o použití zdrojov verejných rozpočtov, rozhodujú o používaní vybratých daňových 

príjmov a dennodenne sa stretávajú so svojimi občanmi. Bolo by ideálne, keby o finančných 

tokoch rozhodovali kvalifikovaní odborníci, a bolo by tiež vhodné, keby aj u nás bolo 

pravidlom, že je prestížnou záležitosťou kvalifikovaných odborníkov pracovať v komisiách a 

ostatných poradných orgánoch miest a obcí v prospech spoločenstva občanov. Prax je ale v 

mnohom odlišná [TEJ 2011]. 

2. Metodika 

Vzhľadom k tomu, že na kandidátov na post starostu a poslancov v našich podmienkach 

nie sú dané žiadne kvalifikačné a odborné predpoklady, zaujímalo nás, aké kritéria sú 

rozhodujúce pre voličov pri ich voľbe. 
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Napriek tomu, že na pracovníkov ktorí sú zamestnaní v rámci obecných/mestských úradov 

sa vzťahuje Zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe, ktorý presne definuje predpoklady pre 

výkon práce, zaujímalo nás, aké predpoklady pre výkon ich práce preferujú obyvatelia.  

Zákon o verejnej službe upravuje verejnú službu a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov 

pri vykonávaní verejnej služby k zamestnávateľom, ktorými sú:
 
 

a) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, orgány 

alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia 

úlohy štátnej správy a nevykonávajú štátne záležitosti v rozsahu ustanovenom 

osobitným predpisom, 

b)  Ďalšie rozpočtové organizácie, 

c)  Príspevkové organizácie, 

d)  Vyššie územné celky a obce, 

e) Štátne fondy, 

f) Zamestnávatelia, na ktorých zriadenie je potrebný súhlas ministerstva podľa 

osobitného predpisu s výnimkou súkromných škôl a súkromných školských zariadení, 

g) Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Spoločná 

zdravotná poisťovňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 

h) Rezortná zdravotná poisťovňa, odvetvová zdravotná poisťovňa, podniková zdravotná 

poisťovňa alebo občianska zdravotná poisťovňa, ktorá je zriadená podľa osobitného 

predpisu, 

i) Slovenský pozemkový fond, 

j) Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy 

Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá: 

a) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, 

b) je bezúhonná; predpoklad bezúhonnosti sa nevyžaduje, ak ide o zamestnanca, ktorý  

vykonáva pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou 

fyzickej práce, 

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady, 

d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný  

predpis 

e) bola zvolená alebo vymenovaná, ak osobitný predpis voľbu alebo vymenovanie  

ustanovuje ako predpoklad na vykonávanie verejnej služby, 

f) zloží predpísaný sľub. 

 

Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je: 

a) vzdelanie, 

b) osobitný kvalifikačný predpoklad podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 

 

Informácie sme získali prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi náhodne 

oslovenými obyvateľmi rôzne veľkých obcí SR (obr.1). Dotazník bol anonymný a realizoval 

sa v mesiacoch september – december 2011  
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Obr. 1: Štruktúra obcí zapojených do prieskumu podľa veľkostnej kategórie (v %) 
            

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 
 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 112 respondentov. Z celkového počtu 

respondentov bolo 89 žien (79,5 %) a 23 mužov (20,5 %). V rámci vekovej štruktúry najväčší 

podiel respondentov bol vo veku 26 – 40 rokov (57 osôb, čo predstavovalo 50,9%), druhou 

najsilnejšou skupinou boli respondenti vo veku do 25 rokov (38 osôb, čo predstavuje 33,9%). 

Vo veku 41 – 55 rokov bolo 16 respondentov (14,3%), vo veku 56 – 65 rokov bol iba jeden 

respondent (0,9%). Z hľadiska vzdelania najväčší počet respondentov mal ukončený I. stupeň 

vysokoškolského štúdia (85 respondentov, čo predstavovalo 75,9%). Úplne stredoškolské 

vzdelanie s maturitou malo 24 respondentov (21,4%), iba 3 respondenti mali ukončené 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. 

Pri vyjadrení svojho názoru mali respondenti pri každej otázke a kritériu na výber jednu z 

nasledujúcich možných odpovedí: určite áno, skôr áno ako nie, skôr nie ako áno, určite nie, 

neviem sa vyjadriť. 

3. Výsledky 

Na základe výsledkov nami realizovaného prieskumu môžeme konštatovať, že 

najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie občanov - voličov pri voľbe 

starostov je jeho dôveryhodnosť. Toto kritérium je dôležité až pre 76 respondentov, čo 

predstavovalo 67,9%. Nemenej dôležitou vlastnosťou je aj osobnosť kandidáta (prirodzená 

autorita), tá je rozhodujúca až pre 66,1 % voličov. Zaujímavé je, že napriek tomu, že zákonom 

nie je daná požiadavka na odbornosť a vzdelanie pre kandidáta na starostu, až 72 

respondentov (čo predstavuje 64,3%) si vyberá starostu na základe odbornosti a vzdelania. 

Takisto je dôležité pre voličov aj samotný charakter kandidáta, 68 obyvateľov si vyberá 

svojho kandidáta na základe etických a morálnych vlastností (čo predstavuje 60,7%). Pre viac 

ako polovicu voličov je dôležitá aj skutočnosť, že kandidát má skúsenosti s pôsobením 
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v samospráve.  Percentuálna frekvencia z možných odpovedí v dotazníkovom prieskume je 

prezentovaná v tab.1. 

 Kritérium voľba „menšieho zla“ je rozhodujúce len pre 8 % obyvateľov. Napriek 

tomu, že väčšina kandidátov na starostu vystupuje ako predstaviteľ politickej strany, pre 

samotných obyvateľov - voličov to nie je to najdôležitejšie kritérium – iba 4,5 % obyvateľov 

voličov si zvolilo toto kritérium ako najdôležitejšie pre voľbu. 

 

Tab. 1: Prehľad dôležitosti kritérií pri voľbe starostu očami obyvateľov - voličov 

Poradie Kritérium rozhodovania 
% frekvencie 

z možných odpovedí 

1. dôveryhodnosť 67,9 

2. osobnosť kandidáta (prirodzená autorita) 66,1 

3. odbornosť a vzdelanie 64,3 

4. etické a morálne vlastnosti 60,7 

5. skúsenosti s pôsobením v samospráve  51,8 

6. voľba „menšieho zla“ 8,0 

7. je to môj známy/príbuzný 5,4 

8. politická príslušnosť 4,5 
Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 

 

Napriek tomu, že až 60,7% respondentov si vyberá svojho kandidáta na základe etických 

a morálnych vlastností, si 4,5% respondentov myslí, že ich starosta berie úplatky. Takmer 

polovica respondentov (46,4%) sa k tejto otázke nevedela vyjadriť. S tým súvisí následne aj 

osobný prospech starostu. Až 41,1 % respondentov je presvedčených, že ich starosta preferuje 

skôr osobný prospech ako verejný záujem.  

 

Tab.2: Prehľad dôležitosti kritérií pri voľbe poslancov obecného/mestského zastupiteľstva 

očami obyvateľov - voličov 

Poradie Kritérium rozhodovania 
% frekvencie 

z možných odpovedí 

1. dôveryhodnosť 60,7 

2. odbornosť a vzdelanie 58,0 

3. osobnosť kandidáta /prirodzená autorita) 56,3 

4. etické a morálne vlastnosti 53,6 

5. skúsenosti s pôsobením v samospráve  43,8 

6. politická príslušnosť 9,8 

7. je to môj známy/príbuzný 5,4 
 Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 

 

Z výsledkov výskumu vyplynulo, že respondenti preferujú pri voľbe poslancov obdobné 

vlastnosti ako pri voľbe starostu/primátora (tab.2). Viac ako 58% preferuje poslancov, ktorí sú 

vzdelaní a dokážu odborne riešiť vzniknuté problémy. Takisto preferujú kandidátov, ktorí 

majú prirodzenú autoritu (56,3% respondentov) a majú nejaké skúsenosti s pôsobením 

v samospráve (43,8% respondentov). Zaujímavé je aj to, že napriek tomu, že pri voľbe 
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starostu voliči iba v prípade 4,5% preferovali jeho politickú príslušnosť, pri voľbe poslancov 

sa na základe ich politickej príslušnosti rozhoduje 9,8% voličov. Voliči okrem politickej 

príslušnosti častokrát preferujú aj rodinné väzby, avšak z dotazníkového prieskumu 

vyplynulo, že pri voľbe starostu resp. poslancov sa takto rozhoduje iba 5,4% voličov.  

 

 

  Legenda: a - spôsob komunikácie s občanmi, b – zodpovedný prístup k plneniu úloh, c – odbornosť,  

d – ústretovosť, e – osobný prospech z práce na úrade, f – neštítia sa zobrať úplatok 

 

Obr. 2: Hodnotenie pracovníkov obecného/mestského úradu (v %) 

               Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie 

 

Pri každodennom riešení svojich problémov sa obyvatelia častejšie stretávajú 

s pracovníkmi úradu ako s poslancami zastupiteľstva alebo starostom obce. Preto v tejto 

otázke respondenti vyjadrovali svoj názor na pracovníkov úradu (obr.2). Pomerne pozitívne 

hodnotili spôsob komunikácie s občanmi, kedy až 31,3% je spokojných a 47,3% je skôr 

spokojných ako nespokojných s tým ako sa k nim správajú pracovníci úradu, keď prichádzajú 

k nim riešiť svoje problémy. Pozitívne respondenti hodnotili aj zodpovednosť, odborný 

prístup k riešeniu ich problémov a ústretovosť pracovníkov. Až 71,4% respondentov bolo 

veľmi spokojných resp. skôr spokojných ako nespokojných so zodpovedným prístupom 

k plneniu úloh, 63,4% respondentov bolo spokojných resp. skôr spokojných ako 

nespokojných s odbornosťou pracovníkov a 73,2% respondentov bolo spokojných resp. skôr 

spokojných ako nespokojných s ústretovosťou pracovníkov úradu. 

Respondenti hodnotili aj to, či pracovníci majú osobný prospech z práce na úrade resp. či 

zoberie úplatok za rýchlejšie vyriešenie problému. Iba 8,9% respondentov je presvedčených, 

že pracovníci nemajú žiadny osobný resp. z práce na úradu, 21,4% nevedelo na túto otázku 

odpovedať a až 35,7% respondentov si myslí, že pracovníci úradu majú osobný prospech 

z práce na úrade. 

Zaujímavá je skutočnosť, že až 38,4% respondentov sa nevedelo vyjadriť, či by boli 

pracovníci schopní zobrať úplatok. Z uvedeného hodnotenia je možné dedukovať, že zrejme 

títo respondenti pri styku s pracovníkmi úradu neponúkali úplatok pracovníkom úradu. 

Pozitívom je aj skutočnosť, že 39,3% respondentov je presvedčených, že by určite resp. skôr 

nie ako áno s úplatkom neboli úspešní. 18,8% respondentov je presvedčených, resp. uviedli, 
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že skôr áno ako nie by boli pracovníci úradu schopní prijať úplatok za prednostné vyriešenie 

ich problému.  

4. Záver 

Výsledky výskumu poukázali na skutočnosť, že manažment ako činnosť je v podmienkach 

miestnej samosprávy významná, nevyhnutná a náročná činnosť, s ktorou sa najmä 

starostovia/primátori každodenne stretávajú. Samotná implementácia manažmentu, 

zavádzanie nových druhov manažmentu do riadenia samosprávy, či už navonok smerom 

k obyvateľom, alebo do vnútra, smerom do organizácie vo vzťahu k pracovníkom úradov je 

však determinovaná manažérskymi, osobnostnými a leaderskými vlastnosťami každého 

starostu či primátora.  

Výber volených kandidátov na popredné manažérske pozície v obciach je ovplyvnený 

záujmom občanov o verejné dianie. Výsledky prieskumu potvrdzujú trend, ktorý pretrváva 

v obciach. Napriek tomu, že zasadnutia zastupiteľstva sú verejné, až 63,4% respondentov sa 

nezúčastňuje zasadnutí OZ/MZ. Nepravidelne sa zasadnutí zúčastňuje 15,2% respondentov 

a 6,3% respondentov sa zúčastňuje iba v prípade ak sa riešia ich žiadosti. Iba 8% 

respondentov sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí OZ/MZ a dá sa predpokladať, že ide 

o poslancov, členov komisií resp. hlavného kontrolóra obce. 

Starostovia a primátori skúmaných obcí boli rôznej profesie a vzdelania, pričom ako 

hlavný dôvod ich kandidatúry vo väčšine prípadov bola zmena v doterajšom vedení obce, či 

zlepšenie hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, vybudovanie infraštruktúry 

v obciach a zlepšenie kvality života obyvateľov. Len 5 z oslovených starostov/primátorov 

uviedlo ako dôvod svojej kandidatúry využiť svoje doterajšie vedomosti z pôsobenia vo 

verejnej správe (či už ako poslanci zastupiteľstiev, poslanci Národnej rady SR alebo 

absolventi príslušného študijného odboru na vysokej škole).  
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MĚNOVÁ ROVNOVÁHA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ROVNICI SMĚNY 

Richard Pospíšil 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie 

Abstract: The central banks emision of money and determination of interest rates is their 

main business aktivity. In the area of emission of money there is necessary to watch not only 

the volume of money, but also their character and function. The aim of the study is to point 

out the various cencepts of the equation, its modifications and the various meaning of 

variables. In the area of money aggregate M – Money is also considered denomination of this 

aggregate on its various components, which is very important for filling the objectives of 

monetary policy. This aspect is very relevant especially today, when central banks do their 

monetary policy in crisis period with conflicting objectives of price stability and economic 

growth. 

Keywords: Emission of Money, Monetary Policy, Monetary Equilibrium, Monetarism, Irving 

Fisher 

1. Úvod 

Současná ekonomická krize je primárně krizí rozpočtovou a dluhovou. Přesto jsou otázky 

kolem měnové politiky kontinuálně diskutovány, a s veřejnými rozpočty a veřejnými dluhy 

jsou široce řešeny i otázky z oblasti měnové politiky. Centrální banky emitují peníze a určují 

krátkodobé úrokové sazby, čímž bezprostředně ovlivňují chování finančních trhů, bohatství, 

reálný výstup, zaměstnanost a samozřejmě ceny. 

I po několika desetiletích reálného fungování centrálního bankovnictví se však můžeme 

setkávat se schématickým zjednodušováním měnové politiky, jehož důsledkem je to, že 

monetaristický přístup je stále více zjednodušován a zaměňován pouze na regulaci množství 

peněz v ekonomice. Jsou – možná pro svoji obsahovou náročnost a někdy i nejednoznačnost - 

opomíjeny ostatní aspekty měnové politiky, především vlastní fungování a vlastnosti peněz, 

rychlost jejich obratu či například využívání regulací krátkodobých úrokových měr. Peníze 

v oběhu je tak nutno sledovat nejen co do jejich množství, ale i co do funkcí, jejichž nositeli 

jsou. 

2. Cíl práce a metody 

Cílem práce je analyzovat problematiku měnové rovnováhy na tzv. rovnici směny, 

analyzovat náplň a charakteristiku jednotlivých proměnných v této rovnici a definovat 

základní metodická východiska měnové rovnováhy pro uskutečňování praktické měnové 

politiky centrálními bankami. Převažující metodou práce je rešerše a analýza dostupných 

historických i aktuálních odborných i vědeckých zdrojů vztahující se k této problematice 

včetně jejich vzájemné komparace.  

3. Názorový vývoj na teorii peněz   

S prvními názory, které se dotýkají kvantitativního peněžního myšlení, se setkáváme už 

více než před čtyřmi stoletími v souvislosti s rostoucím přílivem zlata a stříbra ze zámoří do 

Evropy. Řada filozofů té doby si všimla, že spolu s nárůstem zlata a stříbra v oběhu dochází i 

k růstu cen.  
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K prvním, kteří se snažili vědecky zdůvodnit kvantitativní pojetí peněz, patřil anglický 

filozof, ekonom a teoretik státu a práva John Lock. Svůj výklad založený na množství peněz 

a jejich fungování v oběhu shrnul roku 1691 v pěti kapitolách do stati „Some Considerations 

of the Consequences of Lowering the Interest and Raising the Value of Money“. Jako ekonom 

– merkantilista vycházel ze všeobecně rozšířeného a přijímaného ztotožnění peněz a drahých 

kovů. V důsledku importu drahých kovů do Evropy i zvyšující se těžby drahých kovů na 

evropských nalezištích si kladl otázku, kolik peněz by vlastně v oběhu mělo být. Již tehdy 

připomíná, že určit přesné a ideální množství peněz v oběhu je obtížné, neboť mimo jejich 

vlastní zmiňované množství ovlivňuje jejich funkci v ekonomice i rychlost jejich obratu 

[BARBON 1971].  

Navíc ne všechny peníze v oběhu dle Locka obíhají, část peněz je schovávána na 

příslovečné horší časy, případně může být část peněz vyvezena ze země. V této souvislosti 

jako první vyslovil domněnku, a sice, že úbytek peněz nemá na peněžní oběh podstatnější 

vliv, neboť je vyvážen jejich rychlejším obratem. Už úvodu svého díla peníze – money – 

dokonce rozčleňuje na jejich jednotlivé formy podle účelu jejich užití a rychlosti oběhu na 

peníze pro držitele půdy (landholders), peníze pro dělníky (labourers) a peníze pro 

obchodníky (brokers). Tím se jako první dotýká dodnes stále aktuálního a sledovaného tématu 

denominace peněz na jednotlivé peněžní agregáty.  

Prvním skutečným autorem kvantitativní peněžní teorie v dnešním slova smyslu byl o 

padesát let později skotský osvícenský filozof a ekonom David Hume. Ten důmyslně spojil 

závěry a postřehy mnoha svých předchůdců v ucelenou společenskou a národohospodářskou 

teorii. Svoje názory publikoval v roce 1752 ve spise „Political Discourses“. Stanovení ceny 

nesouvisí pouze s vlastním hodnotovým poměrem mezi drahým kovem, resp. kovovými 

penězi a zbožím, ale je zcela zásadně ovlivněna množstvím obíhajících peněz. Zvýšení 

nabídky peněz povede k růstu cen a ke zvýšení výstupu jen v krátkém období, zatímco 

v dlouhém období se reálný produkt nemění. Ve svém díle „Four Dissertations“, které vyšlo 

jako součást „Essays and Treatises on Several Subjects“ v roce 1757 Hume argumentuje, že 

zvýšení množství peněz nemá jiný dopad než zvýšení cen práce a zboží. V procesu 

vedoucímu k této změně může mít toto zvýšení nějaký vliv tím, že povzbudí průmysl, ale 

poté, co se změny usadí, nemá vliv žádný.ume HuHumeHuuu Jako první autor již precizně 

formuloval kvantitativní teorii peněz a z ní bezprostředně plynoucí teorii úrokové míry 

[FIESER 2006]. Tím bezprostředně ovlivnil i Johna Maynarda Keynese, jednoho z největších 

ekonomů 20. století.  

Dalším vyznaným počinem byl přínos britského ekonoma Davida Richarda, vedle Adama 

Smithe, Thomase Malthuse a Johna Stuarta Milla významného představitele anglické školy 

politické ekonomie. Ve své sbírce „On the Principles of Political Economy and Taxation“ 

z roku 1817 dospěl k názoru, že na hodnotu peněz z drahých kovů má vliv nikoliv pouze 

jejich množství, ale i náklady na jejich těžbu a výrobu. Naopak hodnota papírových peněz 

(nesubstančních), jejichž emise se v té době rozšiřuje, závisí pouze na jejich množství. 

Zmenšením jejich množství je možné zvýšit jejich hodnotu a naopak. V 27. kapitole „On 

Currency and Banks“ hovoří o rovnováze mezi množstvím peněz v oběhu a množstvím 

nabízeného zboží a o tom, že případnou nerovnováhu musí řešit Bank of England úpravou 

svojí emisní činnosti. Ricardo spojil do ucelené nauky kvantitativní teorii peněz s pracovní 

teorií hodnoty. Jeho učení bylo vyvrcholením anglické politické ekonomie [SOWELL 2006].  
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4. Rovnice měnové rovnováhy 

Výše uvedený stručný výklad lze, jako většinu ekonomických vztahů a souvislostí, shrnout 

do matematické rovnice. Její prvenství je některými ekonomy na konci 19. století připisováno 

věhlasnému americkému astronomovi a ekonomovi Simonovi Newcombovi, který ve svém 

díle Principles of Political Economy publikovaném v roce 1885 hovoří o „rovnici směny mezi 

penězi a zbožím“ [FRIEDMAN 1997]. Prvním autorem, který publikoval známou rovnici 

v nám dnes známém tvaru byl ve svém díle „The Purchasing Power of Money: Its 

Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises“ publikovaném v roce 1911 

vynikající americký ekonom Irving Fisher, jehož díla jsou považována za počátek a základ 

monetarismu. V jeho zápisu má známá rovnice tvar: 

MV = PT 

M je nominální množství peněz (určované v České republice Českou národní bankou), V je 

rychlost obratu (cirkulace) peněz, která určuje, kolikrát je během uvažované doby v průměru 

použita jedna koruna k nákupu zboží. Na pravé straně rovnice určuje P průměrnou cenu zboží 

a služeb (v tomto případě tedy cenovou hladinu) a T počet transakcí. Fischer v původní 

podobě rovnice používal T k vyjádření všech transakcí, tj. k nákupu finální produkce zboží a 

služeb, k nákupu meziproduktu i k nákupu kapitálových transakcí, tedy v širším slova smyslu 

půdy i kapitálu. V dnešní podobě zahrnujeme pod T pouze nabídku finální produkce zboží a 

služeb, takže T je nahrazeno Q (reálným produktem) a rovnice má následující podobu:  

MV = PQ = (p1q 1 + p2q 2 + …) 

Na každý nákup se tedy můžeme dívat jako na zápis podvojného účetnictví dvěma 

způsoby. Jednak jako na množství peněz, které bylo utraceno a jako na množství zboží a 

služeb (násobené jejich cenou), které bylo nakoupeno. Levá strana rovnice je tedy nabídkou 

peněz a pravá strana rovnice nabídkou zboží, resp. poptávkou po penězích. 

Z výše uvedené rovnice mimo jiné vyplývají podle Fishera následující závěry: 

 ceny se mění přímo úměrně k množství peněz v případě, že zůstane nezměněn rozsah 

obchodu Q i rychlost oběhu peněz V, 

 ceny se mění přímo úměrně s rychlostí obratu (oběhu) peněz v případě, že množství 

peněz M i množství nakoupeného zboží Q se nezmění, 

 ceny se mění v opačném poměru k rozsahu nakoupeného zboží Q za předpokladu, že 

množství peněz M i rychlost jejich oběhu V se nezmění. 

Z výše uvedeného konstatování Fisher odvozoval i závěry o vlivu změny peněz na 

nominální a reálné veličiny. Za předpokladu, že V je stabilní (ekonomika je v rovnovážném 

stavu a V je určeno zvyklostmi a technologií placení) a Q je nezávislé na množství peněz 

v oběhu a ceně (ekonomika plně využívá disponibilní zdroje, nachází se blízko svého 

potenciálu s plnou zaměstnaností), vedou změny v množství peněz v oběhu M pouze ke 

změnám cenové hladiny, tj. růst peněžní nabídky vyvolá stejný růst cenové hladiny [FISHER 

1922].  

Logickým důsledkem výše uvedeného závěru je tzv. neutralita, resp. superneutralita peněz, 

tedy že peníze neovlivňují reálné veličiny ekonomiky (reálný produkt a výši 

nezaměstnanosti), ale pouze nominální veličiny (cenovou hladinu, nominální produkt, 

případně obojí). Peníze jsou považovány za neutrální tehdy, pokud změny peněžní zásoby 

nemají dlouhodobý vliv na reálné úrokové sazby, reálný produkt a reálný měnový kurz, neboť 
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výše zmíněné veličiny se v nominální výši mění v poměru jedna ku jedné k nominální změně 

peněžní zásoby. Jediným výsledkem nabídkového šoku na straně změny (růstu) peněžní 

zásoby tak je pouze růst cenové hladiny. Za superneutrální jsou pak peníze považovány tehdy, 

pokud permanentní změny peněžní zásoby nemají dlouhodobý vliv na reálné úrokové sazby, 

reálný produkt i tempo růstu reálného produktu a reálný měnový kurz, neboť míra inflace a 

výše zmíněné veličiny se v nominální výši mění v poměru jedna ku jedné k nominální změně 

peněžní zásoby. V tomto pojetí hovoříme o superneutralitě vzhledem k reálnému důchodu 

(životní úrovni) i vzhledem k tempu růstu reálného důchodu (hospodářskému růstu) [FRAIT, 

ZEDNÍČEK 2001]. 

Vliv růstu inflace na relativní poptávku po penězích a po kapitálu ilustruje tzv. Tobinův 

efekt. Ten vychází z premisy, že součástí majetkového portfolia ekonomických subjektů jsou 

peníze i fyzický kapitál. Zvýšení míry inflace vede při daném reálném výnosu kapitálu ke 

snížení atraktivnosti peněz a zvýšení atraktivnosti kapitálu, což v důsledku vede 

k přehodnocení struktury portfolií. Vyšší míře inflace tedy odpovídá vyšší zásoba kapitálu a 

v jeho důsledku růst reálného důchodu. Podstatnou roli zde hraje i averze domácností k riziku 

spoření a zákonné pojištění vkladů. Ve standardní tržní ekonomice jsou míra inflace i tempo 

hospodářského růstu kvalifikovaně určovány mixem monetární i fiskální politiky. Změny 

monetární politiky ovlivňují tok vládních příjmů, a to ve svém důsledku ovlivňuje změny ve 

fiskální politice. Když mají subjekty vysokou averzi k riziku, pak se změny ve fiskální 

politice projevují v tom, že vysoká míra inflace je spojena s pomalým hospodářským růstem 

(stagflace). Pokud je však hospodářská politika transparentní a důvěryhodná a averze k riziku 

je nízká, může se dostavit výsledek v souladu s předpoklady Tobinova efektu.  

V oblasti měnové politiky byl Fisher také prvním ekonomem, který začal jasně a důsledně 

rozlišovat mezi reálnými a nominálními úrokovými sazbami. Tzv. Fisherův efekt hovoří o 

změně velikosti reálných úrokových sazeb v závislosti na výši nominálních úrokových sazeb 

a inflace. Standardně jsou reálné úrokové sazby uvažovány jako nominální úrokové sazby 

minus inflace. Podle Fishera je však vzájemná vazba daleko složitější. Reálná úroková sazba 

r: 

r = [(1 + i) / (1 + π)] – 1 

i je nominální úroková sazba a inflace π je míra růstu indexu spotřebitelských cen. Tento 

vztah Fisher vysvětluje dopadem inflace do ekonomiky. Inflace nejen znehodnocuje reálný 

výnos úrokových sazeb, ale především deformuje ceny zboží a služeb, proto jsou reálné 

úrokové sazby dle Fishera nižší, než odpovídá prostému rozdílu mezi nominální výší sazeb a 

výší inflace.   

Další vývoj kvantitativní peněžní teorie ve 20. století ovlivnily nejvíce dva zásadní 

národohospodářské přístupy – keynesiánství a monetarismus. 

Vědeckým a ideovým zakladatelem keynesiánského myšlení se stal v první polovině 20. 

století všestranný britský génius, především však ekonom a matematik John Maynard Keynes, 

jehož odkaz do všech oblastí ekonomické vědy je dodnes obrovský. Jeho kniha The General 

Theory of Employment, Interest and Money z roku 1936 se stala zásadní prací tehdejšího 

hlavního proudu ekonomické teorie.  

Keynes se neomezil pouze na práci s výše uvedenými makroekonomickými agregáty, ale 

pracoval především s agregátem M v souvislosti s jeho vztahem k veličinám jako jsou 

nezaměstnanost, investice, úrokové sazby, hospodářský růst a rozpočtový deficit apod. Na 

zmíněný agregát M začal Keynes pohlížet z jiného úhlu – kladl totiž důraz na další vlastnost, 
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jíž jsou peníze nositelem, a tou je vedle rychlosti jejich obratu i likvidita. Na množství peněz 

v oběhu se Keynes díval jako na poptávku po penězích. Pro držení různých forem peněz může 

mít jedinec nejrůznější motiv. Jednak drží peníze za účelem nákupu zboží a služeb – motiv 

transakční (oběhu) a jednak drží peníze za účelem držení rezervy – motiv opatrnosti, resp. 

tezaurační motiv (rezervy). Na základě výše uvedeného vidíme, že jednotlivé formy peněz 

(držené na základě určitého motivu) se od sebe podstatně liší v závislosti na svojí likviditě. 

Transakční peníze (motiv oběhu) mají podobu hotovostní nebo netermínovanou na rozdíl od 

peněz, které jsou drženy jako rezerva (motiv opatrnosti), které mají většinou podobu 

termínovaných vkladů nebo peněz uložených jako peněžní aktivum. A právě velikost, 

intenzita a preference těchto motivů určuje stupeň likvidity peněz. Neboli: aktivum je tím více 

penězi, čím je likvidnější a likvidnější je tím více, čím náklady spojené s jeho směňováním 

budou nižší .  

Keynesův přínos a vliv byl ve své době téměř bezmezný. Vědeckými metodami dokazoval 

nutnost státních zásahů do ekonomiky s pozitivním dopadem na agregátní poptávku (spotřeby 

a investic) a zaměstnanost. V oblasti kvantitativní peněžní teorie je jeho hlavním přínosem – 

mimo jiné – změna pojetí peněz a jejich forem na základě likvidity. Keynes jako první vznesl 

požadavek na rozčlenění peněz na základě poptávky po penězích do jednotlivých agregátů 

podle stupně jejich likvidity [KEYNES 1963]. V současné době je práce s peněžními agregáty 

naprosto nedílnou součástí kvalifikovaného provádění měnové politiky centrálních bank. Ty 

sledují nejen absolutní výši jednotlivých agregátů, ale především změny a přesuny mezi nimi. 

Součástí Keynesova odkazu úzce spjatého s peněžní teorií je i modifikované pojetí 

kvantitativní rovnice peněz, tzv. Cambridgeská rovnice rovnováhy [KEYNES 2012]. 

V Cambridgeské rovnici se Keynes zaměřuje spíše na poptávku po penězích, místo na 

nabídku peněz řízenou centrálními bankami. Jednotlivé rovnice se rovněž liší pojetím 

agregátu rychlosti obratu peněz V. V klasické kvantitativní rovnici rovnováhy podle Fishera 

peníze obíhají relativně stabilní rychlostí a slouží spíše jako prostředek - médium - pro směnu. 

V Cambridgeské rovnici jsou peníze vnímány naopak spíše jako uchovatel hodnoty a rychlost 

jejich oběhu je dána především potřebností domácností držet hotovost. Ekonomové spojení 

s Cambridgeskou univerzitou, mimo Keynese např. Alfred Marshall, A.C. Pigou a jiní, 

dokazují, že jistý objem emitovaných peněz není používán ke transakcím, ale je z důvodu 

bezpečnosti a opatrnosti držen domácnostmi v hotovosti. Tato část zadržených peněz se 

označuje k a uvažuje-li se k v krátkém období jako fixní, pak dle Cambridgeské rovnice je 

rychlost obratu peněz V rovna inverzní hodnotě k, tedy Cambridgeská rovnice má tvar: 

M · 1/k = PQ 

Vývoj ekonomického myšlení poslední třetiny 20. století byl významně ovlivněn tzv. 

chicagskou ekonomickou školou, která se začala kvantitativní teorií zabývat z monetárního 

hlediska. Tento monetaristický proud vyústil ve směr reprezentovaný přední osobností 

liberální ekonomické teorie a zastáncem doktríny Laissez faire Miltonem Friedmanem.  

U Keynese není vztah mezi množstvím peněz a ostatními veličinami transakční rovnice 

zdaleka tak jednoduchý, jak by se mohlo z této jednoduché matematické rovnice zdát. Na 

výše uvedené veličiny má vliv celá řada již zmíněných faktorů – likvidita peněz, 

znehodnocení peněz inflací, nezaměstnanost, spotřebitelské preference, abychom jmenovali 

alespoň některé. Zato monetaristé shledávají tento vztah daleko přímočařejší. V případě, že se 

ekonomika nenachází v období prudkých změn a spotřebitelské preference jsou stabilní 

v důsledku stabilního očekávání budoucích příjmů a rychlost obratu peněz V (poměr mezi 

hrubým domácím produktem a množstvím peněz, tj. HDP/M) je poměrně stálá, pak lze skrze 
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množství peněz M zřetelným způsobem ovlivňovat ceny a tím i hospodářskou aktivitu. Tyto 

jednoznačné závěry formuloval Friedman v řadě odborných i vědeckých statí, například ve 

studiích The Role of Monetary Policy z roku 1968, The Optimum Quantity of Money: And 

Other Essays z roku 1976, Monetary Policy: Theory and Practice z roku 1982 a v řadě 

dalších.  

5. Peněžní agregáty 

Vzájemnou korelaci mezi růstem cenové hladiny P a růstem peněžní zásoby M potvrdila 

řada výzkumů prováděných nezávisle na sobě v řadě vyspělých zemí. Má-li být tedy 

zachována cenová stabilita, tedy hlavní cíl činnosti centrálních bank v současnosti, je 

zásadním úkolem zachovat rovnoměrný růst peněžní zásoby i růst produkce. Jinými slovy: 

k inflaci dochází, pokud levá strana rovnice, resp. růst množství peněz (za předpokladu 

stabilní rychlosti obratu V) předbíhá pravou stranu rovnice, tj. růst produktu (nabídky zboží a 

služeb) [FRIEDNAN 1968]. Ve svém díle Inflation: Causes and Consequences z roku 1963 

pak Friedman tento jev popisuje známými slovy, že inflace je vždy a všude peněžním jevem.  

Ruku v ruce s tím, jak se toto nové ekonomické pojetí kvantitativní peněžní teorie i inflace 

objevilo a prosadilo, se dostávaly tyto myšlenky stále více do podvědomí praktické činnosti a 

měnové politiky centrálních bank. V poslední době tomuto faktu napomohl i nástup výpočetní 

techniky s možností modelování ekonomických procesů, resp. vztahů výše uvedených veličin 

s důrazem na množství peněz v oběhu a jeho dopad na inflaci, nejrůznějšími ekonomicko – 

matematickými modely.  

Praxe ukazuje, že centrální banky věnují v současné době výši peněžní zásoby 

mimořádnou pozornost. Hlavní otázkou, která před nimi stojí pak je, jak určit velikost té 

složky peněžní peněžní zásoby, se kterou banka především pracuje při praktickém naplňování 

svojí emisní a regulační politiky. Na tomto místě se opět vracíme ke výše zmíněnému faktu, 

který spočívá v rozdílné likviditě různých forem peněz, které kumulativně a pro účel rovnice 

peněžní rovnováhy označujeme jako agregát M. Do praxe centrálních bank se proto dostalo 

metodické a strukturální rozlišení agregátu M na jednotlivé složky, které jsou pečlivě 

sledovány co do svojí absolutní výše i co do vzájemného přesunu objemu mezi sebou. 

Agregát M1 se někdy označuje jako transakční peníze (úzké peníze, narrow money), je to 

nejdůležitější a nejostřeji sledovaný agregát. M1 podle metodiky České národní banky 

zahrnuje oběživo, tj. bankovky a mince, a také zůstatky, které lze okamžitě převést na oběživo 

nebo použít k bezhotovostní platbě, např. jednodenní vklady. Jde o nejlikvidnější peněžní 

agregát. Agregát M2 v sobě zahrnuje agregát M1 a navíc vklady se splatností do dvou let a 

vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců. V závislosti na likvidnosti lze tyto vklady převést na 

složky úzkých peněz, ale v některých případech se mohou objevit určitá omezení, jako např. 

nutnost dát výpověď, prodlení, penále nebo poplatky. Definice M2 odráží zájem o analýzu a 

sledování peněžního agregátu, který kromě oběživa zahrnuje i likvidní vklady. Agregát M2 se 

nazývá jako střední peníze (skoro peníze, near the money). Stejným způsobem můžeme 

pokračovat dál a analyticky vytvářet další agregáty se stále nižší mírou likvidity. Agregát M3 

zahrnuje agregát M2 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních 

institucí. Do tohoto agregátu patří některé nástroje peněžního trhu, zejména akcie a podílové 

listy fondů peněžního trhu a repo operace. Vysoká míra likvidity a cenová jistota zajišťují, že 

jsou tyto instrumenty blízkými substituty vkladů, i když jejich likvidita je podstatně nižší. 

Jejich zahrnutí vede k tomu, že M3 je méně ovlivňován substitucí mezi různými kategoriemi 

likvidních aktiv než jsou užší definice peněz a díky tomu je stabilnější. Agregát M3 se nazývá 

jako široké peníze (broad money). Agregát M4 zahrnuje agregát M3 a spolu s ním navíc 
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vklady v domácích nebankovních institucích v domácí měně a krátkodobé cenné papíry 

v domácí měně (například avalované směnky a šeky). Agregát M5 zahrnuje agregát M4 a 

ostatní cenné papíry v domácí měně (například dlouhodobé obligace nebo dluhopisy). 

Proč jsou jednotlivé agregáty centrálními bankami tak pečlivě střeženy? Jednoduše proto, 

že výše a objemová změna jednotlivých agregátů je významným indikátorem hospodářské 

výkonnosti ekonomiky. Přesun peněz z agregátu M1 do agregátu M2 signalizuje zvýšenou 

spořivost v ekonomice. Navýšení agregátu M2 je pro obchodní banky základním zdrojem pro 

poskytování úvěrů. Zvýšené, avšak obezřetné úvěrování podnikatelských subjektů bankami 

znamená zvýšenou investiční aktivitu i zvýšený přísun peněz podnikům v jiných formách 

(prostředky na provoz, export apod.). Mnohými analýzami bylo zjištěno, že nárůst agregátu 

M2 je s určitým časovým odstupem následován růstem GDP. Rychlý růst tohoto druhu peněz 

tedy provází konjunkturu, jeho omezování může být naopak často následováno recesí, či 

může míz ještě horší důsledky.  

Analytické sledování jednotlivých peněžních agregátů je však nedílnou součástí i pro 

měnovou politiku centrálních bank, a to především pro jejich činnost v oblasti cílování 

inflace. A to i přesto, že vývoj peněžních agregátů přímo nevstupuje do prognózy například u 

ČNB. Důvodem je, že v režimu cílování inflace, kde centrální banka kontroluje úrokové 

sazby a stahuje přebytečnou likviditu z peněžního trhu, vývoj peněžní zásoby pouze odráží 

ekonomický vývoj, opatření měnové politiky a očekávání ekonomických subjektů. Peněžní 

agregáty přesto mohou sloužit jako pomocný ukazatel k ověření prognózy, pokud v sobě 

nesou informaci o současném či budoucím vývoji ekonomiky. Součástí měnově – politických 

analýz je i analýza vypovídací schopnosti peněžních agregátů pomocí ukazatelů tzv. 

peněžního převisu a nominální i reálné peněžní mezery. Tyto koncepty standardně využívá 

pro analýzu peněžních agregátu i ECB. 

Peněžní převis je definován jako procentuální odchylka skutečné úrovně peněžní zásoby 

od úrovně odpovídající momentální pozici ekonomiky v rámci cyklu a dalším fundamentům a 

je vypočítán na základě standardního odhadu poptávky po penězích. Nominální peněžní 

mezera je definována jako procentuální odchylka skutečného stavu peněžního agregátu M2 od 

hodnoty, které by dosáhl, pokud by rostl tempem odrážejícím potenciál ekonomiky a inflační 

cíl. Reálná peněžní mezera je definována jako nominální peněžní mezera očištěná o rozdíl 

mezi skutečnou inflací a inflačním cílem. Koncept peněžní mezery se od peněžního převisu 

liší tím, že u peněžního převisu analyzujeme, nakolik dynamika M2 odpovídá aktuálnímu 

vývoji ekonomiky, zatímco u peněžní mezery zkoumáme, nakolik vývoj M2 odpovídá 

dlouhodobým rovnovážným trendům v ekonomice. 

Tak, jak bývá obtížné rozčlenit peněžní agregát M do jednotlivých složek podle nějakého 

kvalitativně - metodického hlediska, je stejně obtížné určit optimální výši těchto složek i co 

do jejich výše. To závisí nejen na rozhodnutí centrální banky, ale také na konkrétní 

hospodářské situaci země, na prioritách vlády a její hospodářské politice, na struktuře státního 

rozpočtu nebo stavu bankovního sektoru. Praktická aplikace monetární politiky tedy závisí na 

prioritách, které se v dané zemi přikládají budoucímu stavu národní ekonomiky. Proto nelze 

jednoduše ani posuzovat a porovnávat peněžní agregáty různých zemí mezi sebou. Centrální 

banka na konci roku může určit tzv. cílový koridor výše peněžní zásoby, a to například 

rozčleněním roku na čtyři čtvrtletí a porovnání plánované a očekávané výše s rokem 

předcházejícím. Tak může dojít k postupnému upřesňování cílů monetární politiky, a to i 

několikrát ročně. Při upřesňování výhledů se bere v úvahu široké spektrum informací od 

aktuálního stavu hospodářství, jeho růstu nebo poklesu, dále tlaky na růst cen, kurzové 

změny, ceny komodit a celá řada jiných, v tu dobu i obtížně odhadnutelných skutečností.  
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Posuzování peněžního agregátu M centrálními bankami izolovaně, bez vzájemných vazeb 

a respektování vzájemně odlišných funkcí peněz však jen velmi málo vypovídá o konkrétním 

stavu a naplňování emisní politiky centrální banky. Zcela jiné poslání v peněžním oběhu mají 

peníze ve formě kapitálu, které přinášejí produkt, následně důchod, příjem, mzdu a daně do 

státního rozpočtu než peníze ve formě oběživa, které pouze umožňují směnu a spotřebu již 

vyrobeného produktu. Obojí jsou sice peníze měnového agregátu M, ale s naprosto odlišnými 

monetárními funkcemi a důsledky.  

Centrální banky jednoduše nemohou nahradit chybějící produkci hospodářství nebo 

například deficit státního rozpočtu pouhou novou emisí hotových peněz. Taková emise by 

byla nespravedlivá a škodlivá – dávala by kupní sílu prvním držitelům těchto peněz i těm, 

kteří se na produkci nepodílejí a navíc by taková nadměrná emise rozložila svými inflačními 

důsledky kupní sílu všech subjektů ekonomiky. Současná praxe centrálních bank při emisi 

peněz proto zohledňuje tuto skutečnost a přizpůsobuje jí i vhodnou volbu regulačních 

opatření. Proto banka volí nástroje, které umožňují řídit peněžní oběh ne jako globální 

peněžní masu, ale se zřetelem k diferenciaci různých peněz a různých peněžních funkcí 

jednotlivých složek peněžního agregátu.  

6. Závěr 

Hlavním cílem měnové politiky centrálních bank vyspělých ekonomik je v současnosti 

péče o cenovou stabilitu. Přesně takto hovoří o měnovém cíli u nás článek 98 Ústavy ČR a 

§ 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Stejný cíl, tedy cenovou stabilitu, má 

článkem 105 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoven i Evropská centrální banka. ČNB 

rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl 

v rozporu s cílem hlavním. Úloha zajistit stabilitu cen v ekonomice, tj. přispět k tvorbě 

stabilního prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit, je výrazem odpovědnosti centrální 

banky za udržitelný ekonomický vývoj. ČNB usiluje o plnění uvedené úlohy v rámci měnově 

politického režimu zvaného cílování inflace. 

ČNB, podobně jako většina centrálních bank, se soustřeďuje především na stabilitu 

spotřebitelských cen. V praxi se stabilitou cen rozumí zpravidla nikoli doslova neměnnost 

cen, nýbrž jejich mírný růst. Růst cen odpovídající cenové stabilitě by měl zahrnovat 

statistické vychýlení směrem nahoru, k němuž dochází při měření růstu těchto cen, a měl by 

také dát dostatečný prostor pro drobné změny cenových relací, k nimž v každé ekonomice s 

efektivním cenovým systémem neustále dochází. 

Dominantní činností centrálních bank v současnosti v oblasti měnově politické je 

především stanovování úrokových sazeb a operace na volném trhu. Emisní činnost centrálních 

bank bývá naopak často opomíjena. Přitom v oblasti úrokových sazeb jsou možnosti 

centrálních bank ovlivňovat úrokovými sazbami chod ekonomiky značně omezeny. Komerční 

banky si zajišťují své zdroje především na primárním trhu případně v obchodech mezi sebou 

na trhu mezibankovním a politika centrálních bank je tak poměrně málo účinná. Tuto 

skutečnost lze velmi dobře pozorovat i v dnešní době, kdy politika minimálních sazeb 

nastavených centrálními bankami není s to účinně podpořit ekonomiku a její růst. 

Naopak v kvalifikované emisi peněz a regulaci peněžního agregátu M lze dnes spatřovat 

daleko účinnější měnově politický nástroj směřující k hospodářskému oživení a udržitelnému 

růstu. Centrální banky musí pečlivě analyzovat i vnitřní skladbu tohoto agregátu na jednotlivé 

dílčí agregáty M1 až M5 a tomu přizpůsobovat i další nástroje z pestrého vějíře svého měnově 

politického instrumentária. Ve svojí emisní činnosti si však musí počínat velmi obezřetně, 
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protože nadměrná emise, jak bylo řečeno, vede ve svém důsledku vždy k růstu cen a její vliv 

na reálný produkt je v delším období nulový.  

Po shrnutí výše uvedeného lze jednoznačně říci, že 

 inflace je peněžním jevem, který vyplývá z rychlejšího růstu množství peněz (levé 

strany transakční rovnice) než produktu (pravé strany transakční rovnice), 

 existuje pouze jedna účinná možnost řešení (léčby) inflace, kterou je nižší míra růstu 

množství peněz (prováděná různými měnově politickými nástroji), 

 léčení inflace je dlouhodobé a náklady dezinflace bývají vždy vysoké, povětšinou 

spojeny s poklesem dynamiky růstu produktu a růstem nezaměstnanosti. 
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INTERNÍ MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE VE VYBRANÝCH 

OBECNÍCH ÚŘADECH 

Petr Řehoř  

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta  

Abstract: Each organization uses its method of communication by which transfers the 

necessary information to employees. The high quality of internal communication brings 

a better job and healthy relationships in the workplace are also motivational tool. The article 

deals with the characterization and evaluation of public internal communication – 

in municipalities. Through structured interviews with the mayors of two small municipalities 

were identified methods of communication used in these organizations. 

Keywords: Communication, Municipality, Management, Public Organization, Evaluation, 

Interview 

1. Úvod 

Nedílnou součástí každodenního života jedince je komunikace. Vyjadřujeme jí své 

myšlenky, názory představy a sdělujeme informace svému okolí. Komunikovat lze nejen 

pomocí slov (což je nejčastější forma komunikace), ale také pomocí symbolů, zvuků, mimiky 

nebo například posunky. Možností jakými prostředky lze komunikovat je nespočetně. 

Důležité je ovšem uvědomit si, že v každém prostředí existují určité pravidla pro sdělování 

informací. Všeobecně by ale mělo platit, že komunikace by měla probíhat takovým 

způsobem, aby sdělení bylo pro druhou osobu srozumitelné a nedocházelo k žádným 

komunikačním šumům.  

V prostředí veřejných sektorů hraje komunikace významnou roli v mnoha ohledech. Slouží 

ke zpracovávání informací, utužování mezilidských vztahů, k motivování zaměstnanců, 

k naplňování cílů stanovených ve strategiích k jejich hodnocení a kontrole a mnoho dalších. 

Je tudíž bezpochyby základním kamenem úspěchu každé organizace.  

Komunikace uvnitř firmy je velmi důležitým základem pro její fungování. Kvalita 

vnitropodnikové komunikace se odráží od chování a jednání vedení ve firmě. Každá firma 

využívá svůj způsob komunikace, při kterém předává potřebné informace svým 

zaměstnancům, ale i zákazníkům. Vysoká kvalita vnitropodnikové komunikace s sebou mimo 

jiného přináší i lépe odvedenou práci, zdravé vztahy na pracovišti jsou také motivačním 

nástrojem. 

Cílem článku je charakterizovat, zhodnotit a porovnat interní komunikaci ve dvou 

vybraných malých organizacích veřejné správy, tj. dvou obecních úřadů. 

2. Formulace problematiky 

2.1. Literární rešerše 

Barker (2006) uvádí předpoklad, že komunikace je o přesouvání něčeho: jde o dopravu 

nebo zaslání nebo poskytování určitých komodity tzv. „informací". Narula (2006) souhlasí 

s tím, že komunikace by se dala definovat takto:  

 Lidská komunikace je proces přenosu myšlenek, pocitů a chování z jedné osoby 

na druhou.  
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 Komunikace je přesvědčivá a jejím cílem je získat žádoucí reakce na to, co se vysílá. 

 Komunikace není lineární, ale je obousměrná nebo vícesměrná.  

 Kvalita komunikace je ovlivněna charakterem a způsobem projevu.  

 Komunikace má zamýšlený nebo nezamýšlený účinek.  

 

Zia (2010) definuje manažerskou komunikaci, jako výměnu informací shora i zdola, skrz 

formální i neformální kanály díky čemuž je možné dosáhnout cílů, kteří manažeři stanoví. 

Z jiného pohledu lze manažerskou komunikaci definovat na základě těchto faktorů: 

1. Manažerská komunikace se zaměřuje na komunikaci v různých kontextech jako 

například interpersonální, skupinový, organizační kontext. V některých případech je to 

i komunikace zprostředkovaná. 

2. Manažerská komunikace obsahuje všechny příslušné formy a komunikační kanály, 

které může manažer vybrat při plněních svých cílů a to včetně písemné, ústní, verbální, 

neverbální a i zprostředkované formy komunikace. 

3. Manažerská komunikace se zaměřuje na jednotlivé manažery, jako na jednotky své 

analýzy. 

4. Manažerská komunikace je aplikovaná mezioborová oblast, která se soustředí na jazyk 

a chování v prostředí organizace (Brownell, 2010) 

 

Komunikace je ve své podstatě velmi obtížná, je třeba nad ní přemýšlet a pečovat o ni. 

Forsyth (2006) uvádí následující postup:  

 výběr metody komunikace (např. poznámky, schůzky, e-mail, atd.),  

 srozumitelnost zprávy,  

 budovat příležitost pro zpětnou vazbu,  

 načasování (např. předejít fámám),  

 s kým komunikovat (a s kým ne).  

 

Obvykle jsou předmětem komunikace informace. Ve firmě však lidé pracují s daty, 

informacemi a znalostmi. Úspěch firmy je založen na znalosti, jak s informacemi zacházet 

(Mounter, Smith, 2008). 

Veřejná správa je vždy vykonávána především pro obyvatele. Proto je nezbytná kvalitní 

komunikace udržující dobré vztahy mezi obyvatelstvem, partnery a dalšími subjekty. (Olšová, 

2005). Na komunikaci ve veřejném sektoru by měly být kladeny větší nároky, než 

na komunikaci ve firemní sféře. Ve veřejné sféře je totiž obzvlášť významná komunikace 

s politiky, vliv médií, demokracie a transparentnosti informací. Dále Vos (2009) uvádí tři 

hlavní funkce komunikace ve veřejném sektoru. Jsou to: 

1. Komunikace jednotlivých samosprávních celků. Zde se jedná například o určení jejich 

poslání a mise. 

2. Politika komunikace. Zde je vymezena politika komunikace pro určité oblasti. Jedná se 

například o oblast školství, dopravy, životního prostředí a sociální politiky. 

3. Komunikace v rámci samosprávných celků. Do tohoto bodu patří například krizová 

a interní komunikace. 

 

Nejrozšířenější formou komunikace v podnicích je ale stále ještě vertikální komunikace 

směrem odshora dolů. Tato forma komunikace je především určena pro předávání úkolů 

a příkazů zaměstnancům. Tento způsob komunikace je využíván na poradách všech úrovní, 

i při interpersonální komunikaci mezi dvěma lidmi. Účinek tohoto způsobu komunikace bývá 
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posilován ještě pomocí podnikových novin a speciálních zpráv. To je komunikace, která je 

uplatňována v rámci poziční moci. (Mikuláštík, 2003)  

Komunikace uvnitř firmy je především nástrojem, kterým vedení ovlivňuje pracovní 

postoje, aktivitu a chování pracovníků. Firma tím, jak komunikuje a jak komunikuje její 

vedení, vytváří prostředí pro spolupráci všech a přímo ovlivňuje dosahování cílů a prosperitu 

firmy (Holá, 2006). 

3. Řešení problému 

3.1. Metodický postup 

Sběr dat byl proveden formou osobních řízených rozhovorů se dvěma starosty vybraných 

malých obcí. V rámci rozhovoru bylo položeno 27 otázek, z nichž 19 otázek bylo uzavřených 

a zbylých 8 otázek otevřených. Výzkum byl zaměřen na otázky ohledně efektivnosti 

komunikace, způsobu komunikace, komunikačních schopností starostů (manažerů), způsobu 

řešení problémů s komunikací a podobně.  

Rozhovor proběhl se starosty dvou náhodně vybraných obcí Dolní Novosedly a Kluk, které 

se nacházejí v okrese Písek v Jihočeském kraji. Dle realizovaného grantu bylo podmínkou 

výběru to, aby se jednalo o malé organizace. V takovýchto malých organizacích veřejné 

správy je předpokladem, že zde nebude problém s interní komunikací. V obou případech se 

jedná o malé obce, které mají méně než 500 obyvatel a starostové mají pod sebou pouze tři 

zaměstnance. V případě řízených rozhovorů, které mají pevně předepsanou strukturu, se 

jednalo o pilotáž a sladění otázek. Výzkum bude dále realizován ve více organizacích. 

3.2. Výsledky a diskuze 

Rozhovor se starosty probíhal naprosto bez potíží. Oba věnují komunikaci se svými 

pracovníky dostatek času a usilují o dobré vztahy mezi pracovníky a zdravé pracovní klima. 

Každá organizace se však potýká s nějakými problémy, které se týkají komunikace. 

Nedostatky v komunikaci nejsou organizacím lhostejné, starostové jsou si jich vědomy a 

snaží se s nimi adekvátními způsoby vypořádat. 

Starostové obcí považují komunikaci na jejich úřadě za efektivní. Není zde problém 

pomoci a poradit nejen podřízeným, ale také obyvatelům obcí. Starostové nejčastěji 

komunikují se svými podřízenými osobně, minimálně 2-3x týdně v obci Dolní Novosedly 

a denně v obci Kluky. Komunikaci starostové věnují okolo 10 % času stráveného na úřadě.  

V hodnocení svých schopností starostové považují za nejdůležitější v obci Kluky - 

asertivnost, entuziasmus, přesvědčivost a komunikační schopnosti, v obci Novosedly – 

důvěryhodnost, schopnost vyjednávat, upřímnost, přesvědčivost, komunikační schopnost 

a řešení konfliktů.  

Zajímavostí je, že ani jeden ze starostů neměl povědomí o tom, co znamená pojem 

koučink. Přitom metoda koučování zvyšuje výkonnost, produktivitu a efektivitu organizací. 

Používá se nejen jako nástroj organizační a systematický, ale také pro inovační rozvoj. Starostové 

však nemají potřebu sledovat novinky v teoretické oblasti komunikace, proto o koučink nejeví 

takový zájem jako například manažeři ve velkých organizacích.  

V obci Novosedly mají časté problémy s byrokracií. Mezi dokumenty, které jsou 

využívány pro písemnou komunikaci, patří například vyhlášky, žádosti, formuláře, nařízení 

apod. Většinu konfliktů vyřeší bez emocí a předchází jim pomocí důkladné komunikace. V 
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obci Kluky mají komunikační problémy jen výjimečně a převážně jde o stížnosti jakékoliv 

povahy, které lze vyřešit bez přehnaných emocí. Věci jsou zde řešeny s předstihem, a tím se 

předchází případným konfliktům.  

Rozdíl v komunikaci byl uveden ve vyjednávání, kde se s ním v obci Novosedly setkávají 

denně a starosta má konkrétní strategii či taktiku jak postupovat. Za důležité považuje již 

předem odhadnout protivníka, jeho vlastnosti a záměr, se kterým přichází a čeho chce 

dosáhnout. Řadí se mezi tvrdý typ vyjednavače. Naopak v obci Kluky se s vyjednáváním 

setkávají méně častěji. Starosta nemá připravenou konkrétní taktiku či strategii a řadí se mezi 

principální (konzultativní) typ vyjednavače. Na způsobu vyjednávání můžeme pozorovat, jak 

důležitý je charakter vyjednávače a jeho postoj k dané věci.  

Ani jeden ze starostů ve své profesi prezentace nepoužívá, ovšem nastanou-li případy, kdy 

je nutné prezentovat například plány, myšlenky a postupy, nemají s tím problém.  

V obci Novosedly považují porady konané jednou za týden, za spíše účelné a efektivní 

a v průměru během týdne zaberou starostovi dvě hodiny. V obci Kluky mají porady pouze 

sporadicky a to několikrát do měsíce. Jsou zde považovány za spíše neúčelné a neefektivní. 

Zaberou v průměru deset minut času.  

Týmová spolupráce je uvedena jako důležitá pro starosty obou obcí, za největší pozitiva 

spolupráce v týmu považují zrychlené cesty ke správnému řešení, budování vztahů mezi lidmi 

dále zde také uváděl starosta obce Kluky možnost využití znalostí, dovedností a zkušeností 

členů týmu. 

4. Závěr 

Komunikace je důležitou součástí všech oblastí, ať jde o obecní úřady či soukromé 

podniky. V analyzovaných obecních úřadech není komunikace tak složitá a problematická. 

Oba starostové využívají převážně osobní komunikaci. Překvapivé je, že nemají potřebu 

zjišťovat novinky z oblasti komunikace a ani nejeví zájem na svých pracovištích nějaké nové 

komunikační nástroje zavádět.  

Starostové uvádí, že při výkonu své profese musí čelit konfliktům. Pokud se těmto 

konfliktům snaží předcházet, učiní tak například efektivní komunikací či domluvou.  

Závěrem lze konstatovat, že na obou oslovených obecních úřadech je komunikace důležitá 

pro správný chod veškerých činností vztahující se na dané organizace. Je potřeba ji neustále 

zdokonalovat a prohlubovat, protože jedině pomocí dobré komunikace, lze dosáhnout velkých 

úspěchů. Oběma starostům lze doporučit, aby se zaměřili na jednotlivé pracovníky a více se 

zajímali o jejich názory či připomínky a snažili se najít společné řešení například na poradách. 

Ty by se měly konat minimálně 1x týdně. Také by se starostové měli zúčastnit 

komunikačních kurzů (např. koučování, asertivita, týmová práce, vyjednávání), aby se naučili 

novým metodám a postupům v rámci manažerské komunikace.  

 

Příspěvek vznikl díky grantovému projektu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

GA JU 068/2010/S.  
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FINANČNÁ ANALÝZA EX POST POSKYTOVATEĽA VEREJNÝCH 

SLUŽIEB 

Jana Štrangfeldová  

Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho 

rozvoja 

Abstract: Successful application of the market environment and maintaining competitiveness 

also requires providers of public services to apply appropriate methods in corporate 

governance. Financial analysis is the source of current, objective and comprehensive 

information to senior and top management can therefore have a significant impact on the 

efficiency of such a provider. 

Keywords: Financial Analysis, Providers of Public Services 

1. Úvod 

Cieľom príspevku je na základe aplikácie finančnej analýzy ex post u poskytovateľa 

verejných služieb poukázať na možnosti a vhodnosť využívania uvedenej metódy na 

skúmanie hospodárenia organizácie poskytujúcej verejné služby, kde tieto metódy nie sú 

bežne uplatňované. Zároveň táto analýza poskytuje možnosti identifikácie problematických 

miest a následne tým umožňuje ich elimináciu. Finančná analýza ex post sa bežne aplikuje 

ako podniková metóda v podnikateľských subjektoch, ktoré vyrábajú výrobky, resp. 

poskytujú komerčné služby. Objektom skúmania je knižnica ako poskytovateľ verejných 

služieb. Predmetom príspevku je analýza jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy ex 

post všeobecne v už známych dielach autorov zaberajúcich sa predmetnou problematikou, 

poukázanie na ich špecifiká u poskytovateľov verejných služieb a následne ich výpočet 

u konkrétneho poskytovateľa verejných služieb.  

1.1. Finančná analýza ex post 

Finančno-ekonomická analýza je metóda, ktorá rekapituluje a hodnotí výsledky 

za analyzované obdobie, identifikuje a kvantifikuje činitele, ktoré ich determinovali. Zároveň 

hodnotí vývoj a dosiahnuté výsledky prolonguje do budúcnosti a všetko to komprimuje do 

návrhu opatrení, ktorých realizácia má zabezpečiť dosiahnutie cieľov organizácie [5]. 

Vzťah finančnej situácie a podnikovej ekonomiky je možné znázorniť aj graficky: 

 

Finančná situácia 

viditeľná okoliu 

Finančné zdravie organizácie 

neviditeľné okoliu 

  

Súvislosť medzi oboma časťami pyramídy vedie k používaniu spojenia finančno-

ekonomická analýza. O finančnom zdraví podniku rozhodujú kvantitatívne a kvalitatívne 

výsledky organizácie, ktoré tvoria organickú jednotu. 
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Po zhodnotení finančnej situácie a predikcii ďalšieho vývoja treba analyzovať činitele, 

ktoré ju ovplyvnili a ktoré sa členia do dvoch prúdov externé, ktorými sú stav ekonomiky, 

štátne zásahy a interné, ktoré vypovedajú o výkonnosti organizácie. Finančná situácia je 

závislá na účinnosti ekonomiky organizácie a súčasne je formou jej prejavu a výkonnosti. 

 

Parciálne výsledky odhaľujú problémové alebo slabé miesta, ktoré znehodnocujú súhrnné 

výsledky. Odstrániť ich možno na základe poznania ich príčin a zváženia možností ich 

odstránenia. Parciálna analýza je rozmanitejšia oproti analýze trhových výsledkov, ktorej 

základná štruktúra je stabilná. 

Ukazovatele analýzy možno klasifikovať podľa rôznych kritérií. Základné sú tri členenia 

na absolútne a relatívne ukazovatele (podielové, vzťahové, indexy), stavové a tokové 

ukazovatele, syntetické a analytické ukazovatele. 

 

Tab. 1: Členenie sústavy ukazovateľov analýzy 

Ukazovatele Obsah 

Absolútne vyjadrujú jav bez vzťahu k inému javu 

Relatívne vypovedajú o vzťahu dvoch rôznych javov 

Relatívne podielové 
vypovedajú o štruktúre skutočnosti a vzťahu časti k celku 

Relatívne vzťahové konfrontujú rozdielne, ale rovnocenné veličiny s logickými väzbami 

Relatívne - index časovo rozlíšené rovnaké veličiny 

Stavové vypovedajú o stave k určitému okamihu 

Tokové vypovedajú o vývoji ekonomickej skutočnosti za určité obdobie 

Finančná situácia 

Externé činitele 

 

stav ekonomiky 

štátne zásahy 

Interné činitele 

Kvantitatívne: 

 

objem služieb 

výnosy  

pridaná hodnota 

Kvalitatívne: 

 

úroveň transformácie 

masa a miera 

hospodárskeho 

výsledku 

cash flow 

Štruktúra služieb 

Analýza postavenia na trhu 
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Syntetické vypovedajú o ekonomickej realite komplexne 

Analytické majú čiastkový obsah, vypovedajú len o časti podieľajúcej sa na celku 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zalaia, 2002 

Sústava ukazovateľov predstavuje množinu logicky previazaných ukazovateľov, pri 

konštruovaní ktorej sa rešpektuje požiadavka vernej reprodukcie a deskripcie skúmanej 

ekonomickej reality. V praxi riadenia podnikov sa používajú nasledovné sústavy 

ukazovateľov: 

– paralelná, v ktorej sú ukazovatele a ich skupiny radené vedľa seba, 

– pyramidálna sústava ukazovateľov vzniká postupným rozkladom jedného syntetického 

ukazovateľa, pričom možno voliť rôzny počet stupňov rozkladu. Medzi ukazovateľmi sú 

jasné vzťahy a kauzálne väzby. Väčšina ukazovateľov sústavy má raz postavenie dôsledku 

a raz postavenie príčiny. Medzi nimi sú matematické vzťahy [6]. 

– maticová sústava ukazovateľov vzniká vertikálnou a horizontálnou kombináciou 

ukazovateľov [3]. 

Finančno-ekonomickú analýzu je vhodné spracovávať v dvoch okruhoch. Prvý 

predstavuje analýzu súhrnných výsledkov a druhý analýzu parciálnych výsledkov, ktorá sa 

venuje problémovým miestam prvého okruhu. Obsahom analýzy súhrnných výsledkov 

podniku je finančná situácia organizácie.. Sústreďuje pozornosť na hlavné formy jej prejavu, 

ako sú schopnosť hradiť záväzky, štruktúra finančných zdrojov, syntetické vyjadrenie 

výkonnosti organizácie. 

Z analýzy súhrnných ukazovateľov je u poskytovateľov verejných služieb možno sledovať 

okrem finančnej analýzy ex post a ex ante, analýzu objemu tržieb za predaj služieb, analýzu 

hospodárskeho výsledku, analýzu úrovne premeny vstupov na výstupy. Ostatné analýzy 

peňažných tokov, objemu výroby a postavenia podniku na trhu netreba sledovať vzhľadom na 

špecifiká poskytovateľov verejných služieb. 

Najrýchlejšou a najúčinnejšou metódou posúdenia finančnej situácie je finančná analýza 

ako súbor metód, ktoré umožňujú určovať relatívne postavenie organizácie v spoločnosti a 

pomocou súboru indikátorov vykonať jej hodnotenie voči ostatným organizáciám. Hlavným 

nástrojom finančnej analýzy je konštrukcia a následná interpretácia pomerových 

ukazovateľov. Vnútorná finančná analýza je zameraná na zistenie likvidity organizácie, resp. 

na zhodnotenie jej minulých výsledkov. Cieľom vonkajšej analýzy je určenie a ohodnotenie 

kredibility organizácie, resp. jej investičného potenciálu[5]. 

Medzi hlavné prínosy finančnej analýzy patria najmä informovanie o súčasnej i budúcej 

situácii organizácie, upozorňovanie na možnosť finančného krachu a ponúka východiská, 

poukazovanie na správne využívanie majetku organizácie, umožňovanie efektívne využívať a 

riadiť finančné zdroje, ponúkanie prehľad o finančných tokoch existujúcich v organizácii, 

umožňovanie poznať efektívnosť a nákladovosť podnikových operácií, pomáhanie pri riadení 

investičných projektov a pri optimalizácii investičného rizika, spoľahlivé integrovanie do 

podnikových informačných systémov ako aj do každodennej práce manažérov [7]. 
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Tab. 2: Prístupy k vypracovaniu finančnej analýzy 

Krok Tradičný postup Moderný prístup 

1.  

  

výpočet ukazovateľov 

príprava dát a ukazovateľov 

overenie predpokladov o 

ukazovateľoch 

2. 

  

  

porovnanie hodnôt ukazovateľov s referenčnými 

hodnotami 

porovnanie hodnôt ukazovateľov s konkurenciou 

výber metódy analýzy 

spracovanie vybraných 

ukazovateľov 

hodnotenie pozície na trhu 

3.  analýza časových trendov identifikácia modelu dynamiky 

4. 

  

  

  

analýza a hodnotenie vzťahov medzi ukazovateľmi 

analýza vzťahov medzi 

ukazovateľmi 

pyramídové funkčné vzťahy 

vzájomné korelácie ukazovateľov 

identifikácia modelu vzťahov 

5.  

  
návrh opatrení vo finančnom plánovaní a riadení 

variantné návrhy na opatrenia 

odhady rizík možných variantov 

Zdroj: Kovanicová, D., 1995 

Voľba postupu finančnej analýzy závisí od cieľa a hĺbky skúmania, od toho, komu sú jej 

výsledky určené a pod. [3]. Používateľmi finančnej analýzy sú investori, manažéri, obchodní 

partneri, zamestnanci, banky a veritelia, štát a jeho orgány. Informačným zdrojom pre 

finančnú analýzu je účtovná evidencia organizácie, ktorá zahrňuje účtovnú závierku, ktorej 

štruktúra, spôsob zostavovania a výkazy, ktoré ju tvoria závisí od toho, či organizácia účtuje 

v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva [3]. 

Prax vo finančnej analýze stále najviac využíva metodiku finančných pomerových 

ukazovateľov, pre ich jednoduchosť a dobrú výpovednú schopnosť. Moderný prístup využíva 

zložitejšie modelové techniky analýzy a vzťahov medzi nimi. U poskytovateľa verejných 

služieb sú aplikované finančné pomerové ukazovatele, pretože zatiaľ neboli v praxi 

poskytovateľov vôbec, resp. málo využívané. 

1.2. Ukazovatele finančnej analýzy ex post 

Súbor pomerových finančných ukazovateľov tvoria ukazovatele likvidity, aktivity, 

zadlženosti, rentability, trhovej hodnoty. 

Súbor ukazovateľov, ich výpočet, merná jednotka a odporúčané hodnoty sa nachádzajú 

v tabuľke.  

 

 



 

 

 

130 

 

Tab. 3: Charakteristika ukazovateľov finančnej analýzy ex post 

Ukazovateľ Jednotka Výpočet 
Odporúčaná 

hodnota/popis 

ukazovatele likvidity 

likvidita 1. stupňa 

(L1) 

koeficient finančný majetok 

krátkodobé záväzky 
<0,2;0,6> 

likvidita 2. stupňa 

(L2) 

koeficient obežné aktíva - zásoby 

krátkodobé záväzky 
<1;1,5> 

likvidita 3. stupňa 

(L3) 

koeficient obežné aktíva 

krátkodobé záväzky 
<2;2,5> 

stupeň krytia 

majetku (SKM) 

koeficient dlhodobé záväzky + vlastné imanie 

stále aktíva 

ČPK<0, SKM<1, 

likvidita 3. stupňa < 1, 

podkapitalizovanosť, 

ČPK>0, SKM>1, 

likvidita 3.stupňa > 1, 

prekapitalizovanosť 

ukazovatele aktivity 

doba obratu 

pohľadávok (DOP) 

dni pohľadávky * 365 

tržby 
≥60 dní 

doba obratu 

záväzkov (DOZ) 

dni krátkodobé a dlhodobé záväzky * 365 

celkové náklady 
≥60 dní 

doba obratu 

krátkodobých 

záväzkov (DOKZ) 

dni  krátkodobé záväzky  * 365 

prevádzkové náklady 
≥60 dní 

obrátka aktív (OA) koeficient tržby 

aktíva 
počet obrátok za rok 

obrátka stálych 

aktív (OSA) 

koeficient tržby 

stále aktíva 
počet obrátok za rok 

ukazovatele finančnej štruktúry (resp. zadlženosti a dlhovej schopnosti) 

prvotná platobná 

neschopnosť (PPS) 

koeficient krátkodobé a dlhodobé záväzky 

pohľadávky 

primárna platobná 

neschopnosť ak je > 1, 

sekundárna platobná 

neschopnosť ak je < 1 

 

celková zadlženosť 

aktív (CZA) 

% záväzky * 100 

aktíva 
miera krytia majetku 

cudzími zdrojmi 

koeficient 

samofinancovania 

(KS) 

% vlastné imanie * 100 

aktíva 
hodnota ukazovateľa 

nemá byť pod 50 % 

záväzky ku koeficient záväzky podiel záväzkov na 
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vlastnému imaniu 

(ZkVI) 

vlastné imanie vlastnom imaní 

finančná páka (FP) koeficient aktíva 

vlastné imanie 

ak = 2 podiel 

vlastného a cudzieho 

kapitálu je rovnaký, ak 

je > 2 väčšiu časť 

aktív tvoria cudzie 

zdroje 

ukazovatele rentability 

rentabilita aktív 

(ROA) 

% 
100

aktíva

ziskčistý
 

zhodnotenie 

celkových aktív 

rentabilita vlastného 

imania (ROE) 

% 
100*

imanievlastné

ziskčistý
 zhodnotenie vlastného 

kapitálu 

rentabilita tržieb 

(ROS) 

% 
100*

tržby

ziskčistý
 

úroveň zisku/straty 

v jednotke tržieb, jeho 

výška by mala byť nad 

10 % 

ukazovatele nákladovosti 

celková 

nákladovosť (CN) 

koeficient náklady 

výnosy 

koľko nákladov 

pripadá na jednotku 

výnosov, nepriaznivá 

hodnota > 1 

nákladovosť 

prevádzkovej 

činnosti (NPC) 

koeficient prevádzkové náklady 

prevádzkové výnosy 

koľko halierov 

prevádzkových 

nákladov pripadá na  

jednotku 

prevádzkových 

výnosov, nepriaznivá 

hodnota > 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Ficzová, I. et al. Finančno-ekonomická analýza podniku - praktikum I. Banská 

Bystrica: OZ Financ, 2002 

 

Likvidita prestavuje schopnosť organizácie hradiť záväzky a jej analýza posudzuje miery 

schopnosť vyrovnávať platobné povinnosti z finančných prostriedkov, ktoré plynú z činnosti 

podniku. Ukazovatele likvidity ukazujú ako dokáže organizácia kryť likvidnými 

prostriedkami záväzky, ktorých splatnosť nastane v priebehu jedného roka. Vyčísľujú sa 

podľa toho, čo považujeme za prostriedky schopné uhradiť záväzky [3]. 

Podľa Zalaia [5] ukazovatele aktivity umožňujú kvantifikovať a následne analyzovať, ako 

efektívne organizácia využíva svoj majetok. Pritom sledujeme, či je stav a zloženie majetku 

optimálne; v prípade, ak je jeho stav zbytočne vysoký, dochádza k nadmerným nákladom, ak 

je stav majetku nedostatočný, vplýva to na premenu vstupov na výstupy a dochádza k stratám 

v produktivite organizácie.  
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Podľa Syneka [4]ukazovatele zadlženosti merajú rozsah, v akom organizácia používa na 

svoje financovanie cudzie zdroje, Zalai [5] ich chápe širšie, keď uvádza, že ukazovatele 

zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov organizácie. 

Úlohou manažmentu je uplatniť optimálnu štruktúru zdrojov, pretože nie je efektívne kryť 

všetky potreby vlastnými zdrojmi, ale zároveň vysoká zadlženosť môže viesť k riziku 

závislosti od cudzích zdrojov s vysokými nárokmi na likviditu. 

Ukazovatele rentability sú vyjadrením výnosnosti organizácie. Môžeme ich označiť ako 

syntetický ukazovateľ, lebo do ich úrovne a vývoja sa premietajú ukazovatele likvidity, 

aktivity i zadlženosti [5] 

Ukazovatele trhovej hodnoty nie je úplne možné u poskytovateľov verejných služieb 

použiť, pretože prezentujú pohľad „z vonku“, t. j. investorov alebo potenciálnych investorov, 

ktorí hodnotia poskytovateľa na základe minulých výsledkov, ale aj jeho budúcnosti 

a rizikovosti podnikania. Tieto skutočnosti a premietajú do trhovej ceny akcií. Ukazovatele, 

ktorých súčasťou je trhová cena akcie ako parameter kapitálového trhu, sa vyčísľujú pre 

akciové spoločnosti a preto nie je vhodné použiť tento ukazovateľ pre hodnotenie finančnej 

situácie vo verejných službách. 

Porovnanie finančných ukazovateľov s odvetvovými, resp. odborovými vo verejných 

službách nie je možné, pretože nie sú stanovené extrémne, resp. priemerné hodnoty 

sledovaných ukazovateľov pre verejné služby. Existuje len možnosť porovnať finančné 

ukazovatele navzájom v sledovaných organizáciách. 

Analýza vývoja v čase – trendová analýza, poskytuje druhý dôležitý rozmer, ktorý je 

potrebné zohľadniť pri hodnotení finančnej situácie [1]. V sledovanej organizácii sú 

komparovaným obdobím roky 2007 až 2011 [8]. 

Hlavnými výhodami finančnej analýzy sú určenie činiteľov a intenzity akou sa podieľali na 

formovaní finančnej situácie, identifikácia slabých a silných stránok finančného zdravia 

podniku, jednoduchosť názornosť a dobrá využiteľnosť tejto metódy. 

Nevýhodou finančnej analýzy je skutočnosť, že sa nedá tvrdiť, že hodnota ukazovateľa je 

dobrá alebo zlá (vysoká hodnota likvidity 1 môže vyvolávať spokojnosť, ale veľká finančná 

hotovosť predstavuje neproduktívne aktívum), rozdielne hospodárske a účtovné praktiky 

(oceňovanie zásob, odpisová politika), a inflácia, ktorá môže spôsobovať, že hodnoty 

ukazovateľov sú odlišné od ich reálnych hodnôt [3]. 

2. Finančná analýza ex post v knižnici 

U sledovaného poskytovateľa verejných služieb je možné využiť všetky ukazovatele 

finančnej situácie, pretože sleduje svoje výsledky hlavne vo finančnom vyjadrení a v členení 

tak ako ich výpočet pomerových ukazovateľov vyžaduje. 

Objektom, čiže poskytovateľom verejných služieb, u ktorého bola finančná analýza 

aplikovaná je nemenovaná knižnica, poskytujúca verejné knihovnícke a informačné služby 

v súlade so svojou Zriaďovacou listinou a ako verejná knižnica je evidovaná na Ministerstve 

kultúry ČR. Jej knižničnú sieť tvorí 6 obvodných knižníc a v rámci nich pôsobí 42 pobočiek. 

Vnútornú organizačnú štruktúru tvoria 4 odbory a 26 oddelení. 
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 Tab. 4: Ukazovatele finančnej analýzy knižnice v rokoch 2007-2011 a ich vývoj 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 

2008/200

7 

2009/200

8 

2010/200

9 

2011/201

0 

2011/200

7 

L1 2,09 2,90 3,74 1,76 1,94 138,90 129,22 46,89 110,31 92,84 

L2 2,75 3,97 4,61 2,26 2,38 144,47 116,06 49,16 105,02 86,55 

L3 2,84 4,04 4,70 2,32 2,43 142,46 116,15 49,32 105,02 85,71 

SKM 1,41 1,66 1,62 1,28 1,29 117,73 97,65 78,98 100,92 91,63 

                      

DOP 18,37 29,45 18,94 22,30 18,34 160,25 64,31 117,78 82,22 99,81 

DOZ 29,49 28,29 23,19 44,05 41,53 95,93 81,97 189,97 94,28 140,83 

DOKZ 29,49 28,29 23,19 44,05 41,53 95,93 81,97 189,97 94,28 140,83 

OA 1,97 1,69 1,66 1,19 1,20 86,01 98,13 71,65 100,87 61,00 

OSA 3,59 3,60 3,29 1,78 1,80 100,44 91,41 54,08 101,05 50,18 

                      

PPS 1,60 0,96 1,22 1,96 2,26 59,85 127,50 160,65 115,23 141,27 

CZA 15,88 13,10 10,54 14,29 13,66 82,49 80,47 135,57 95,57 86,00 

KS 77,51 78,14 81,92 85,71 86,34 100,81 104,83 104,63 100,74 111,39 

ZkVI 0,20 0,17 0,13 0,17 0,16 81,83 76,76 129,58 94,86 77,21 

FP 1,29 1,28 1,22 1,17 1,16 99,20 95,39 95,58 99,27 89,78 

                      

ROA 0,38 0,35 0,30 0,16 0,12 93,07 84,38 53,19 77,16 32,23 

ROE 0,49 0,45 0,36 0,18 0,14 92,32 80,49 50,84 76,59 28,94 

ROS 0,19 0,21 0,18 0,13 0,10 108,21 85,99 74,24 76,49 52,84 

                      

CN 0,998 0,998 0,998 0,994 0,999 99,98 100,04 99,61 100,49 100,11 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe interných materiálov knižnice 

Ukazovatele likvidity sú vysoké, čo znamená, že organizácia má dostatok finančných 

zdrojov na krytie bežných záväzkov, ale vysoko prekročené odporúčané ukazovatele tiež 

môžu poukazovať na skutočnosť, že organizácia má vysokú hotovosť ako neproduktívne 

aktívum. Stupeň krytia majetku charakterizuje prekapitalizovanosť organizácie, čo súvisí aj 

s ukazovateľmi likvidity. Pozitívny je však trend vývoja ukazovateľov likvidity, aj keď 

medziročne hodnoty kolíšu, celkovo klesajú od roku 2007 do roku 2011, čo možno považovať 

za priaznivý trend. 

Ukazovatele aktivity spĺňajú aj normy nastavené pre komerčnú sféru a preto možno 

konštatovať ich dobrú úroveň, aj keď trend smeruje k ich zvyšovaniu a mohol by sa 

nebezpečne priblížiť k hranici odporúčaných hodnôt. 

Z ukazovateľov finančnej štruktúry prvotná platobná neschopnosť iba v roku 2008 

vykazovala sekundárnu. Miera krytia majetku cudzími zdrojmi je veľmi nízka, čo potvrdzuje 

aj koeficient samofinancovania, ktorý vo všetkých sledovaných rokoch vysoko prekračuje 

hranicu 50 % aj finančná páka s hodnotami hlboko pod 2. 

Pri ukazovateľoch rentability treba konštatovať, že knižnica dosahuje zisk len 

z hospodárskej činnosti, nie z hlavnej činnosti a preto sledované ukazovatele dosahujú len 
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také nízke hodnoty. V hlavnej činnosti má knižnica vyrovnané hospodárenie. Z uvedeného 

vyplýva aj celková nákladovosť, pri ktorej sa náklady líšia proti výnosom len o rozdiel 

z hospodárskej činnosti. Keby sme brali do úvahy len hlavnú činnosť rovnali by sa. 

Vývoj všetkých nespomínaných ukazovateľov je zrejmý z tabuľky a preto ho netreba 

komentovať. 

3. Závěr 

Výsledkom čiastkovej štúdie je poznanie, že podnikové finančné analýzy možno uplatniť 

aj u poskytovateľov verejných služieb, ktorí sú zriaďovaní bez hlavného cieľa 

podnikateľských subjektov, ktorým je maximalizovať zisk. Táto štúdia je len úvodom do 

celkového hodnotenia ekonomickej efektívnosti knižnice pomocou ďalších podnikových 

metód ako sú finančno-ekonomická analýza ex ante a zároveň aj jednokriteriálnymi a 

multikriteriálnymi vedeckými metódami hodnotenia ekonomickej efektívnosti až po aplikáciu 

diskriminačnej analýzy, ktorá objektívne po eliminácii závislostí medzi jednotlivými 

ukazovateľmi tejto analýzy zhodnotí efektívnosti knižnice v čase, resp. efektívnosť jej 

jednotlivých pobočiek navzájom.  

 

Štúdia je súčasťou projektu 3052/2012 SOLK Metodika měření hodnoty služeb knihoven -

2. etapa.  
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ROLE INFORMATICKÝCH DISCIPLÍN PŘI STUDIU 

VEŘEJNOSPRÁVNÍCH OBORŮ 

Miloslav Vejmelka 

Západomoravská vysoká škola Třebíč o.p.s. (ZMVŠ) 

Abstract:  Today's time has his motive power. Is eat computerized data processing, which step 

by step broke out into independent branches of science and hit that more that less to the all 

else of educational sphere. On swing technology must respond and society. Purposes hereof 

due is describe proposal progress how gear study information science discipline to the of 

such field of study as is for example public administration.  

Keywords: Public Administration, Information Science, Educational Sphere 

1. Úvod 

Kvalita života člověka v dané historické epoše je určována především úrovní ovládnutí 

přírodních, technických a sociálních sil. Zatímco ovládnutí přírodních sil představuje 

energetickou základnu pro rozvoj a aplikace v technice a technologii, sociální aspekty vývoje 

udržují celek v rovnováze a určují směr vývoje. Přírodní zdroje, technika a technologie jsou 

stavební části, sociální aspekty jsou svorníky držící tyto části pohromadě. 

Dnešní doba má také svého hybatele. Je jím počítačové zpracování dat, které postupně 

přerostlo do samostatného vědního oboru a zasáhlo tu více tu méně do všech ostatních 

vědních oborů. Bez nadsázky můžeme říct, že kam dnes „šlápne noha člověka“, tam lze nalézt 

stopy po informatice. 

Na rozmach technologie musí reagovat i společnost. Jak jinak dostat do podvědomí lidí že je 

zde nový fenomén, bez kterého se neobejdou než jim to od mládí vštěpovat – naučit je to. 

V ČR existuje rozlehlá síť školských zařízení, které podle metodických pokynů MŠMT [1] 

zařazují informatiku do výuky a tím i do života. Informatika se dostává do metodiky státních 

maturit [3] a toto celé by mělo tvořit dobrý základ vědomostí pro studium na vyšším stupni 

vzdělání. 

Cílem tohoto článku je nastínit jeden z mnoha možných postupů zapojení informatiky do 

výuky veřejnoprávních oborů tak, aby se absolventi nemuseli bát na ni „šlápnout“. Vycházím 

z několikaletých vlastních zkušeností při výuce informatických předmětů na Západomoravské 

vysoké škole Třebíč a to nejenom ve veřejnoprávním studiu. Podle diskusí které jsem o této 

problematice vedl na jiných školách s podobnou výukou není ZMVŠ ojedinělou školou s 

podobnými zkušenostmi. 

 

2. Informatika ve veřejnosprávním studiu  

V počáteční historické době výuky informatiky ve veřejnoprávním studijním oboru na 

ZMVŠ bylo stejně jako na mnoha jiných školách kde se podobné obory vyučují vsazeno na 

schéma výuky, které bychom mohli nazvat „opakovací“. Na počátek studia (do prvního nebo 

druhého semestru prvního ročníku) byl zařazen předmět, který měl za úkol především ověřit a 

zdokonalit informatické znalosti se kterými student přišel ze středního stupně. Na ZMVŠ 

sloužil jako ověřovací předmět s názvem „Aplikační programové vybavení“. V průběhu 

dalšího studia nebyla informatika důsledněji aplikována až na poslední rok studia kdy studenti 
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potřebovali v rámci předmětu „Geografické informační systémy“ poměrně rozsáhlou a 

náročnou porci informatických znalostí. 

Vstupní informatické znalosti

Obor veřejnoprávních studií

Neinformatické předměty Podíl informatických předmětů

První ročník Třetí ročníkDruhý ročník

I. II. III. IV. V. VI.

 

Obrázek 4: Informatika ve veřejnoprávním studiu – podíl informatických předmětů 

 

Na obrázku číslo 1: je znázorněn výše popisovaný stav. Vstupní penzum informatických 

znalostí bylo v předmětu „Aplikační programové vybavení“ prověřeno a povýšeno na úroveň 

potřebnou pro absolvování studijního oboru. V průběhu studia nebyly zařazeny žádné další 

informatické předměty. Ostatní (neinformatické) předměty se na udržení a zvýšení 

informatických znalostí nepodílely, pouze někdy využily možností dostupných informačních 

nástrojů. 

V posledním semestru třetího ročníků studia byl zařazen předmět „Geografické informační 

systémy“. V průběhu studia tohoto předmětu se projevil v plném rozsahu nedostatek 

informatických znalostí. V podstatě se muselo začít téměř znovu a tím bylo penzum znalostí 

z prvního semestru prvního ročníku v podstatě promrháno a zůstalo nevyužito. 

V konečném důsledku se popsaný průběh podepsal na úroveň znalostí při státních 

zkouškách kdy informatická část zkoušek nebyla mnohdy na očekávané úrovni.  

Tento stav není na vysokých školách ojedinělý. Obory které se zabývají studiem 

veřejnoprávní problematiky jsou chápány jako ekonomické a na ostatní se nebere příliš zřetel. 

Výsledkem je pak množství vysokoškolsky vzdělaných pracovníků kteří jsou však pro běžnou 

praxi bez zaškolení a prakticky bez znovu seznámení se s informatikou neupotřebitelní.  

Tento stav může nepřímo také za to, jakým způsobem je na pracovníky v této sféře 

nahlíženo. 
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2.1. Specifické podmínky studia 

V této kapitole je popsána detailněji struktura předmětu „Aplikační programové vybavení“ 

a také to jak byla zabezpečena jeho výuka a cvičení.  

Detailní rozbor druhého již zmiňovaného předmětu „Geografické informační systémy“ by 

překročil předpokládaný rozsah tohoto článku a proto zde není tento předmět detailně 

rozebírán. Problematika výuky „Geografického informačního systému“ pro obory 

veřejnoprávního studia by si zasloužila samostatný prostor. 

Popis sylabu předmětu „Aplikační programové vybavení“[5] 

Práce v prostředí MS Windows, lokální počítačové sítě 

Základní znalosti ovládání operačního systému Windows XP nebo Windows 7. Práce se 

soubory a souborovými systémy. Užitečné utility pro práci s operačním systémem. Základní 

znalosti potřebné k pochopení významu, účelu a funkčnosti počítačové sítě. 

Elektronická pošta, vyhledávání na Internetu 

Základy práce s elektronickou poštou MS Outlook a s veřejnými poštovními servery. Práce 

s přílohami elektronické pošty. Seznámení s internetovými vyhledávači a principy 

intuitivního vyhledávání na internetu. 

Tvorba textových dokumentů v MS Word 

Založení nového dokumentu, formátování stránky a textu používání šablon. Zásady pro 

psaní dokumentů a základy typografie. 

Zpracování strukturovaného dokumentu obsahy, rejstříky atd.  

Konečné formátování dokumentu. Tvorba a vlastnosti obsahu a rejstříků. Zásady použití 

odkazů na použité dokumenty a na literaturu. 

Tabulkový kalkulátor Excel, seznámení s prostředím, způsoby adresace 

Základní seznámení s možnostmi a prostředím. Popis vlastností sešitu a listu, způsob 

adresace buňky. Práce s obsahem buňky. 

Logické funkce v Excelu příklady užití, formátování 

Seznámení s množinou dostupných logických funkcí, kombinování funkcí. Formátování 

obsahu buňky, vlastnosti formátu, použitelné formáty, podmíněné formátování. 

Matematické funkce , maticové výpočty atd. 

Seznámení s množinou dostupných matematických vzorců. Použití složitějších výpočtů. 

Maticové vzorce a jejich použití. 

Grafy funkcí jedné, dvou , proměnných, parametrických  

Předpoklady pro tvorbu grafů. Vlastnosti a použitelnost jednotlivých typů grafů. 

Formátování grafů. 

Analytické prostředky v Excelu. 

Iniciace nadstaveb Excelu pro analytické a statistické funkce. Použití a vlastnosti 

analytických a statistických funkcí. Kontingenční tabulka a její použití. 

Jednoduché databáze v Access 

Popis, struktura a oblasti použití malého databázového systému Access. Popis vlastností 

relačního databázového systému. 
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Použití databázového systému Access 

Příklady pro použití databázového systému Access v praxi.. 

Závěrečné ověření znalostí 

Ověření znalostí získaných v průběhu jednotlivých cvičení formou e-learningového testu.. 

Prezenční studium 

V rámci prezenčního studia je výuka předmětu „Aplikační programové vybavení“ zajištěna 

formou cvičení. Studenti mají k dispozici jednotlivé úlohy zpracované v informačním 

systému Mogiss [5] formou e-learningu. Jednotlivé úkoly jsou koncipovány v souladu 

s popisem předmětu přičemž zahájení následujícího cvičení je podmíněno splněním cvičení 

předchozího. Závěrečné hodnocení je provedeno na základě e-learningového testu. Jednotlivé 

testové otázky jsou systémem moggis losovány náhodným výběrem z banky otázek. Test je 

dostupný po úspěšném ze po absolvování všech cvičení. 

 

Obrázek 5: Příklad otázky z informačního systému Moggis 

Celoživotní vzdělávání (CŽV) 

Při výuce tohoto předmětu v rámci CŽV je situace výrazně jiná. Vzhledem k omezenému 

počtu konzultací nelze přímo na konzultačních hodinách procvičit všechny úlohy. Studenti 

jsou nuceni řešit jednotlivé úlohy z domova pomocí vzdáleného přístupu do systému Moggis. 

Z tohoto důvodu je pochopitelně také složitější komunikace student – vyučující.  

3. Zapojení informatických disciplin do studia 

V této kapitole je popsány navrhovaný způsob řešení zapojení informatických znalostí do 

celé doby studia oborů s veřejnosprávním zaměřením. Řešení se skládá ze dvou souvisejících 

částí: 

a) zahrnutí ryze informatických předmětů 

b) využívání znalostí získaných v čistě informačních předmětech do ostatních 

předmětů. 

Obě části spolu úzce souvisí. Je nutno zdůraznit že část a) bez části b) nijak současnou 

úroveň výuky nezlepší. Aby mohla být část b) naplněna je nutné aktivně využívat při výuce 

softwarové nástroje (vhodné nástroje budou vyjmenovány později). 
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Vstupní informatické znalosti

Obor veřejnoprávních studií

Neinformatické předměty Podíl informatických předmětů

První ročník Třetí ročníkDruhý ročník

I. II. III. IV. V. VI.

 

Obrázek 6: Informatika ve veřejnoprávním studiu – zapojení informatických znalostí 

 

Obrázek číslo 3 popisuje navrhovaný stav. Čistě informatické předměty jsou zařazeny 

v rámci prvního ročníku a to jak v prvním semestru (Informatika I.) tak i v semestru druhém 

(Informatika II.). Ve třetím ročníku v posledním semestru pak zůstává předmět Geografické 

informační systémy. 

Předmět Informatika I. nahrazuje vlastně původní předmět Aplikované informační 

technologie tak jak byl popsán v popisu současného stavu. Je ale výrazně přepracován tak že 

je věnováno více prostoru teoretickým základům a východiskům. 

Předmět Informatika II. tak jak bude detailně popsán, znamená průřez důležitými 

informatickými disciplínami, přičemž důsledně navazuje na Informatiku I. a dále její závěry 

konkretizuje a převádí na praktické příklady. 

Na těchto informatických základech mohou stavět ostatní neinformatické předměty, 

přičemž mohou s výhodou používat například následující software. 
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Tabulka 11: Příklady software použitelného pro eskalaci informačních znalostí 

Název software Dostupnost Použitelnost 

MS Excel licence Tabulky, grafy, základní matematické, logické a 

statistické výpočty, VBA 

MS Word licence Psaní textu, formátování, vkládání obrázků. 

Tvorba formátovaných textových výstupů 

MS PowerPoint licence Tvorba prezentací, příprava obrázků ve 

vektorovém tvaru, animace prezentací. Tvorba 

diagramů. 

MS Access licence Práce s daty ve formě tabulek, import dat do 

databáze, tvorba dotazů v databázi, export dat 

z databáze. 

MS Project licence Řízení projektů, diagramy 

GIMP  volně dostupné Práce s bitmapovou grafikou, příprava obrázků 

pro ostatní aplikace. 

Zoner Callisto licence Práce s vektorovou grafikou, příprava obrázků 

pro ostatní aplikace. 

Mathematica licence Matematická podpora v rozličných oblastech jako 

je fyzika, optika, statistika, ekonomie apod. 

XN View a další 

utility 

volně dostupné Snímek plochy a oken. Úprava obrázků, převody 

formátů, komprese a dekomprese apod. 

Internetové 

vyhledávače 

volně dostupné Vyhledání materiálu na internetu, práce se 

stránkami institucí, seznámení se 

s elektronickými internetovými systémy. 

Small Basic volně dostupné Tvorba jednoduchých programů jak v textovém 

tak i v grafickém režimu, želví grafika. 

e-mailový klient volně dostupné Zasílání e-mailů a jejich příloh v různých 

formátech. 

 

3.1. Výchozí předpoklady 

Následující řádky popisují předpoklady neboli „zadání“ cílového stavu ke kterému by měl 

student průběžně během studia dospět. Jednotlivé teze „zadání“ jsou převzaty z materiálu 

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, Informatika [2].  

Tento materiál vypracoval Cermat a byl původně určen jako seznam požadavků pro vykonání 

maturitní zkoušky. Požadavky jsou převzaty, poněvadž se zdají být rozumné pro cílovou 

úroveň vědomostí studentů veřejnoprávních oborů. Předpokládá se samozřejmě vyšší stupeň 

naplnění jednotlivých tezí. 

Vyhledávání, zkoumání a práce s informacemi 

Používání digitálních nástrojů ke shromažďování, zpracování, hodnocení a využívání 

informací z různých zdrojů a medií v souladu s etickými pravidly. Hodnocení informačních 
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zdrojů a digitálních nástrojů podle vhodnosti pro daný účel. Zpracování dat a sestavení zpráv 

o výsledcích. 

Technologické procesy a koncepty 

Porozumění technologickým konceptům, systémům a operacím. Vhodná volba aplikací. 

Řešení běžných uživatelských závad systémů a aplikací. Využití současných dovedností k 

poznávání a ovládání nových technologií. 

Komunikace a spolupráce 

Používání digitálních médií a digitálního prostředí ke komunikaci a on-line spolupráci pro 

vlastní vzdělávání a vzdělávání ostatních. Používání různých medií ke komunikaci a výměně 

myšlenek. 

Výchova k občanství v digitálním věku 

Porozumění lidským, kulturním a společenským problémům, které souvisejí s 

technologiemi a chování se v souladu s etickými pravidly a zákonnými normami. Bezpečné, 

legální a zodpovědné využívání informací a technologií.  

Kladný postoj k technologiím, které jsou šetrné k životnímu prostředí a mají pozitivní vliv 

na trvale udržitelný rozvoj. Schopnost posoudit význam technologií ve společnosti, 

profesionální orientaci a praxi. 

Kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování 

Využívání dovednosti kritického myšlení při plánování a řízení výzkumu, práci na 

projektech, řešení problémů, rozhodování na základě podložených informací s využitím 

vhodných digitálních nástrojů a zdrojů.  Správné rozpoznání podstaty problému. Schopnost 

shromáždit a analyzovat data potřebná k řešení a učinit rozhodnutí na základě podložených 

informací 

Tvořivost a inovace 

Osvojit si při práci s technologiemi nové vědomosti a dovednosti, navrhnout inovativní 

postupy, tvůrčím myšlení. Rozpoznání trendů a potencionálních možností budoucího. 

3.2. Role informatických disciplín 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé části předmětu Informatika II. Předmět si neklade 

za cíl podat ve všech oblastech detailní znalosti ale přiblížit informatiku jako vědní obor 

s důrazem na praktické využití jednotlivých oblastí. 

Operační systém, užitečné utility 

Užitečné vlastnosti operačních systémů, rozdělení operačních systémů. Užitečné utility 

použitelné při práci s operačním systémem. Vlastnosti souborů a složek. Souborové systémy, 

princip uložení souborů na datovém úložišti.  

WWW- HTML základy 

Základy HTML skriptu. Základy psaní HTML, párové a nepárové tagy. Tvorba 

jednoduché HTML stránky, formátování textu a obrazu. 

MS WORD – základy sazby, jak psát práci 

Typografické zásady při psaní odborného textu. Formátování vzhledu stránky, odstavce, 

písma. Zásady při používaní stylů. Normy pro citace v dokumentu a pro zápis zdrojů použité 

literatury. 
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MS EXCEL – vzorce, formátování 

Pokročilé formátování obsahu buňky pomocí nastavení vlastního formátu. Vlastní formát 

času, data apod. Pokročilé použití vzorců a oblastí. Pojmenování vzorců a oblastí a práce 

s nimi. 

MS EXCEL – VBA, makra 

Popis VBA editoru. Základní operace ve VBA skriptu. Deklarace proměnných, konstant, 

programů. Tvorba vlastního jednoduchého VBA skriptu za pomocí rozhodovacích procedur. 

Uložení skriptu jako makra, spuštění makra. 

Rastrová grafika 

Seznámení s vlastnostmi rastru a jeho použití pro grafiku. Nejčastěji použitelné barevné 

modely a způsob použití. Barevný gamut. Praktická práce v rastrovém editoru. 

Vektorová grafika 

Základy zobrazování vektoru, bézierovy křivky, rozdíly mezi rastrem a vektorem a 

možnosti použití vektoru. Praktické procvičení práce s vektorovým editorem. 

3D grafické systémy 

Seznámení s 3D prostředím pro grafické modelování. Princip pohybu ve 3D. Principy 

polygonového modelování a jednoduché nástroje pro modelování. Základní textury a barvení 

povrchů. 

Zpracování zvuku a obrazu 

Vysvětlení pojmu zvuk a jeho vlastnosti. Princip použití maskování při kompresi zvuku. 

Popis a základní vlastnosti editoru zvuku. Úprava zvukového souboru. Převod formátu zvuku. 

Programování – základy 

Vysvětlení pojmu program a vývojový diagram. Základní pojmy pro programování, 

proměnné, konstanty, rozhodování, cykly. Tvorba jednoduchého programu v textovém a 

grafickém výstupu. Želví grafika. 

MS ACCESS – tabulky, dotazy, formuláře 

Základy práce s databázemi. Vysvětlení pojmu relační databáze a její jednotlivé prvky. 

Import a export dat. Práce databázovými tabulkami a databázovými dotazy. Filtrace dat 

přidávací a výběrové dotazy. 

MS POWER POINT – zásady prezentace 

Pravidla pro prezentaci, použití objektů v prezentaci, vzhled prezentace. Animace, 

přechody snímků a animace v rámci snímku. Závislá a nezávislá animace. Jiné použití Power 

Pointu. 

Počítačové sítě – základní pojmy, definice sítě 

Co je počítačová síť, dělení sítí dle rozlehlosti a topologie. Adresace v počítačových sítích, 

IP adresa a MAC adresa a jejich použití. Formy přenosů, sériový a paralelní přenos. 

Technické prostředky počítačových sítí. 

Informatika I. 

Tento předmět ve své podstatě plní stejný úkol jako původní předmět Aplikační 

programové vybavení. Jeho úkolem je tedy obnovení informačních znalostí které si student 
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přinese sebou ze střední školy a povýšení těchto znalostí na úroveň potřebnou pro 

absolvování vysokoškolského oboru. 

Informatika II. 

V tomto předmětu se neprobírají základní informatické vědomosti. Úkolem tohoto 

předmětu je podat studentům průřezový přehled o spektru informatických disciplín s důrazem 

na praktické použití ve studovaném oboru. Nejde tedy o to naučit studenty detailně všechny 

probírané disciplíny ale ukázat jim jejich možnosti a zdůraznit jejich potřebnost pro 

studovaný obor. 

3.3. Podmínky pro naplnění záměru 

Aby bylo možné dodržet výše uvedené předpoklady je nutné splnit určité podmínky. 

Podmínky které musí být splněny, se vztahují ke způsobu výuky jak informatických tak i (a 

možná ještě ve větší míře) v neinformatických předmětech. Pro různé typy studia se mohou 

tyto podmínky lišit proto budou následně popsány zvlášť. Je zřejmé že tato část, tj. stanovení 

podmínek pro splnění záměru je nejdůležitější ale také vyžaduje pochopení ode všech 

účastníků výuky daného oboru. 

Prezenční studium 

U prezenčního studia je situace výrazně jednodušší. Pro výuku ryze informatických 

předmětů se použije standardní systém přednášek a cvičení. Ukončení příslušného výukového 

celku (semestru) je možné zápočtem nebo zkouškou. Pro zvýraznění důležitosti předmětu pro 

další studium by bylo vhodnější použít pro ukončení zkoušku dotovanou příslušným 

(nemalým) množstvím kreditů.  

Pro výuku neinformatických předmětů je ovšem situace odlišná. Zde bude záležet hodně 

na odborné erudici vyučujících a ne jejich ochotě zapojovat prvky informatiky (viz tabulka 1) 

do výuky. V praxi to znamená pochopitelně vyšší zátěž pro vyučujícího. Bude přirozeně 

nutné, aby vyučující disponoval takovou úroveň znalostí informatiky, která mu dovolí zapojit 

informatické nástroje do výuky svých předmětů. 

Celoživotní vzdělávání 

Pro CŽV platí totéž co pro prezenční studium. Jediný rozdíl ale zato rozdíl limitující je 

malý počet konzultačních hodin vyčleněných pro výuku. Problémy pak vznikají především při 

cvičení, kdy nelze ve vyčleněném čase zvládnout kompletní praktické procvičení teoretických 

východisek. Řešením by mohlo být zavedení propracované formy e-learningu a důrazný 

přístup podporovaný množstvím samostatné a kontrolované domácí práce. Zde existuje 

mnoho otevřených otázek k řešení. 

4. Závěr 

V závěru příspěvku bych zdůraznil že navrhované řešení je realizovatelné v praxi i 

přesto že je v tomto příspěvku představeno převážně v teoretické rovině.  

Jakkoliv teoretické řešení samo o sobě neznamená nic bez lidí, kteří budou ochotni (a 

schopni) ho realizovat.  

Nepůjde to bez znalostí pedagogů, nepůjde to bez vybavení výpočetní technikou (HW a 

SW) a už vůbec to nepůjde bez dotažení do konce. To znamená trvalé a vysoké nároky po 

celou dobu studia a také trvalé a náročné kontrolování úrovně znalostí.  
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Otázky k diskusi 

V této části se pokusím naznačit otázky, které mohou čtenáře tohoto příspěvku napadnout. 

Ke každé této otázce jsem připojil svůj vlastní komentář. Nečiním si nároky na to že vše co je 

k dané problematice relevantní bude v této kapitole uvedeno. Diskuse tímto zůstává otevřená 

a to je myslím dobře, protože problematika je široká a názory jednotlivce (autora článku) 

nemohou být vyčerpávající. 

V čem je problém nedostatečné úrovně vstupních znalostí IT problematiky? 

Podle mých zkušeností nejde ani tak o to že by znalost nebyla. Všichni pracují 

s počítačem, ale potíž je v tom, s čím pracují. Perfektní orientace v ICQ a Facebooku není 

celkem, k ničemu pokud potřebuji udělat graf nebo kontingenční tabulku 

Jaké prostředky jsou k dispozici pro eskalaci informatických disciplín do ostatních 

předmětů? 

Existuje mnoho programových nástrojů, které lze použít. Především by se mělo vyžadovat 

používání produktů kancelářského SW. Dále existují specializovanější nástroje kde je třeba 

jejich použití teprve nalézt. Základní přehled může poskytnout např. tabulka 1. 

Jakým způsobem lze stabilizovat pokles informačních znalostí získaných v průběhu 

prvního ročníku studia? 

Pokud po ukončení ryze informatického bloku studia nebudou informační nástroje 

používány zákonitě, vznikne dojem „Absolvovat a zapomenout“. Takže kde to jen trochu 

půjde aplikovat informační nástroje. 

Jsou nějaké rozdíly v přístupu ke studentům prezenčního studia a studentům CŽV? 

Hlavní rozdíl je v množství vyučovacích hodin, které jsou k dispozici. U CŽV je to jen 

několik málo konzultačních hodin za semestr je tedy nutné volit jiné metody než u 

prezenčního studia. 
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