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Úvodem 
 

 

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pořádala ve dnech 20. – 21. září 2010 již po sedmé 

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. 

I letošní ročník se konal v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi. Konference se stala inspirativním 

setkáním vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků s fundovanými odborníky 

z praxe. V jejím průběhu byly 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 byla také věnována otázkám efektivního využívání informačních systémů 

a informačních technologií v rámci informační společnosti. 

Domníváme se, že konference naplnila nejen své odborné poslání, ale přispěla 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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PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE AKO JEDNO Z PRÍNOSOV 
REFORMY VEREJNÝCH FINANCIÍ 

Peter Baláži 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií 

Abstract: The aim of this text is to advert on implementation’s necessity of performance 
budgeting in the level of local self-government, to analyse advantages, which it brings along 
and on the example of the particular village to explain method of compilation of the 
performance budget and his form. The result of the thesis’s exploration is that implementation 
of performance budgeting is the sign of modern approach to the using of public resources. We 
made a conclusion, that the performance budget has higher information’s value and it forms 
the base for the budgeting of the medium-term expenses. 
Keywords: reform of state government, local self-government, performance budgeting, 
expenses of the local budget, efficiency, transparency. 

1. Úvod 
Reforma riadenia verejných financií prebiehajúca v Slovenskej republike od roku 2000 

priniesla nový moderný nástroj riadenia verejných financií, ktorým je programové 
rozpočtovanie. Daný druh rozpočtovania predstavuje modernizáciu výdavkovej strany 
rozpočtov. Pri programovom rozpočtovaní sa do popredia dostáva to, ako subjekty verejnej 
správy dokážu verejnými zdrojmi, ktoré majú k dispozícii, dosiahnuť naplánované výstupy 
a výsledky ich činnosti. 

Zmysel zavádzania programového rozpočtovania vzrastá predovšetkým v poslednom 
období, kedy mnohé z krajín OECD čelia hospodárskej a finančnej kríze, zvyšujúcemu sa 
tlaku na redukciu verejných výdavkov a neustále rastúcej potrebe konsolidácie verejných 
financií. V súčasnej dobe obyvateľstvo jednotlivých krajín venuje čoraz väčšiu pozornosť 
tomu, kam verejné zdroje smerujú a aké efekty a výsledky sa ich použitím dosiahnu. Z týchto 
dôvodov aj Slovenská republika pristúpila k implementácii programového rozpočtovania 
najprv na úrovni štátnej správy a od roku 2009 tiež na úrovni územnej samosprávy. 

V príspevku sme sa rozhodli problematiku programového rozpočtovania aplikovať na 
úroveň územnej samosprávy, ktorej význam sa v rámci verejnej správy neustále zvyšuje. Od 
roku 2004, kedy bolo presunutých zo štátnej správy na územnú samosprávu viac ako 400 
kompetencií, výrazne vzrástli povinnosti a tým aj zodpovednosť miest a obcí. Hospodárenie 
miest a obcí je čoraz vo väčšej miere pod drobnohľadom verejnosti, pretože presun 
kompetencií musel byť logicky nasledovaný aj rastom príjmov rozpočtov územných 
samospráv. Preto najlepším riešením zabezpečenia vyššej prehľadnosti, kontroly 
vynakladania verejných prostriedkov a dosahovania naplánovaných výstupov a výsledkov sa 
stala povinnosť zostavovať rozpočet v programovej štruktúre. Význam programového 
rozpočtovania spočíva nielen v dosiahnutí vyššej transparentnosti rozpočtu, ale prináša aj 
možnosť merať efektivitu verejného sektora. 

Cieľom príspevku je poukázať na potrebu implementovania programového rozpočtovania 
na úrovni miestnych samospráv a analyzovať výhody, ktoré so sebou prináša.  
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2. Zavádzanie programového rozpočtovania na úrovni štátnej správy a na 
úrovni územnej samosprávy 

2.1 Reforma riadenia verejných financií 
MFSR spolu s ďalšími ministerstvami a rozpočtovými kapitolami začalo realizovať 

reformu riadenia verejných financií v roku 2000 postupnými krokmi. Cieľom bolo zastaviť 
pretrvávajúci nepriaznivý stav vo verejných financiách, sprehľadniť a zefektívniť nakladanie 
s nimi, podporiť fiškálnu konsolidáciu a pripraviť SR na vstup do EMÚ a EÚ. Reforma 
riadenia verejných financií je zameraná na modernizáciu riadenia verejných financií, pričom 
vychádza z odporúčaní OECD, MMF a inštitúcií EÚ. Implementácia prvkov reformy 
znamená zvýšenie kvality a stability verejných financií. Reforma riadenia verejných financií 
je komplexnou technickou a inštitucionálnou reformou.1 

V apríli 2003 vláda SR ako súčasť širšie postavenej reformy verejných financií schválila 
Stratégiu reformy riadenia verejných financií. Daná širšia koncepcia reformy verejných 
financií zahŕňa reformy v oblasti príjmov (daňová reforma) a tiež v oblasti výdavkov (reforma 
zdravotníctva, financovania školstva, dôchodkového systému). Reformné kroky vlády SR 
zaznamenali viditeľné výsledky už v priebehu prvých dvoch rokov implementácie. Dané 
výsledky boli spracované do Správy o realizácii reformy riadenia verejných financií, tzv. 
Priebežná správa. 

Reforma riadenia verejných financií je zameraná na tri vzájomne podmienené oblasti:2 
• posilnenie transparentnosti verejných financií, 
• posilnenie úlohy strategického plánovania pri alokácii zdrojov a prechod k 

rozpočtovaniu orientovanému na výsledky, 
• vytvorenie systému pre tvorbu stabilného strednodobého rámca verejných financií. 
Jedným z hlavných prvkov reformy riadenia verejných financií je teda zavedenie 

viacročného a programového rozpočtovania. Obce a mestá SR už od roku 2006 povinne 
zostavujú rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky. Vo viacročnom rozpočte sú vyjadrené 
zámery rozvoja územia samosprávy a potrieb jej obyvateľstva. Z fiškálneho pohľadu 
viacročné rozpočtovanie predstavuje strednodobý ekonomický nástroj. Samosprávne subjekty 
tak plánujú kroky v oblasti riadenia obce/mesta strategickejšie a na dlhšie časové obdobie. 
Rozpočet naplánovaný na viac rokov umožňuje tiež lepšie sa vyrovnať s dynamickými 
zmenami v oblasti miestnych verejných financií. 

2.1.1 Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy 
Do roku 2008 medzi rozpočtami ústredných orgánov štátnej správy a rozpočtami 

územných samospráv existoval veľký rozdiel. Miestna a regionálna územná samospráva sa 
nemohla vyrovnať kvalitou a rozsahom informácií vyplývajúcich z jej rozpočtov rozpočtom 
ústredných orgánov štátnej správy. Ich rozpočty od implementovania programového 
rozpočtovania v roku 2004 ponúkali informácie o zámeroch, cieľoch a merateľných 
ukazovateľoch. 

V auguste 2006 bolo Národnou radou Slovenskej republiky prijaté Programové vyhlásenie 
vlády SR na roky 2006 –2010. Časť 2.1 Programového vyhlásenia vlády SR 
(Makroekonomický rámec, verejné financie a dane) obsahovala vyhlásenie, že vláda SR 
                                                

1Pozri: Reforma riadenia verejných financií – záverečná správa [online]. Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, k 15.11.2009: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5410 

2Pozri: Stratégia reformy riadenia verejných financií [online]. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 
k 15.11.2009: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3571 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5410
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3571


 

8 

uskutoční reformu výdavkov verejnej správy a v nadväznosti na ňu sa zameria na dôsledné 
zavedenie programového rozpočtovania na všetkých úrovniach verejnej správy. 

Rozpočtový proces územnej samosprávy upravuje zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
NRSR v septembri 2007 schválila dôležitú novelu zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, ktorá posúva rozpočtovanie územnej samosprávy na výrazne 
vyššiu úroveň. Treba však zdôrazniť, že tento nový spôsob rozpočtovania neznamená zrušenie 
štruktúry a obsahu miestnych a regionálnych rozpočtov, ktoré sú platné podľa spomínaného 
zákona. V danom roku MFSR tiež vydalo súbor základných materiálov o programovom 
rozpočtovaní. 

V roku 2008 bol zahájený projekt MFSR s názvom Pilotná implementácia programového 
rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti 
vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej 
samosprávy. Projekt realizovalo MFSR v spolupráci s organizáciou HAYEK Consulting v 30 
vybraných subjektoch územnej samosprávy Slovenskej republiky (3 samosprávne kraje, 3 
krajské mestá, 13 okresných miest a 11 obcí). Kritériom výberu bola geografická poloha 
a počet obyvateľov samosprávneho subjektu. Cieľom projektu bolo vzdelávanie a príprava 
zamestnancov mestských a obecných úradov na zavedenie programového rozpočtovania a 
vytvorenie metodiky prípravy a zostavovania programových rozpočtov, tak ako ju budú 
využívať mestá a obce od roku 2009 pri zostavovaní vlastných programových rozpočtov. 

Počnúc rokom 2009 sa v jednotlivých subjektoch územnej samosprávy Slovenskej 
republiky (obce, mestá, vyššie územné celky) zavádza povinné programové rozpočtovanie. 
Vo viacročných rozpočtoch subjektov územnej samosprávy pre roky 2009-2011 budú už 
zahrnuté ich zámery a ciele na dané rozpočtové obdobia. Zavedením programového 
rozpočtovania sa výrazne zvýši informačná hodnota rozpočtov a zároveň sa pripravia základy 
pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte. Tým, že v rozpočtoch budú 
zakomponované ciele samosprávy, bude možné monitorovať ich dosahovanie a tým následne 
výkonnosť samosprávy. 

2.1.2 Programové rozpočtovanie v Slovenskej republike 
Jedným z hlavných dôvodov uskutočňovania reformy riadenia verejných financií bol 

neustále väčší záujem daňovníkov o využívanie verejných zdrojov, pretože tie sú tvorené 
predovšetkým z daní a poplatkov, ktoré odvádzajú štátu. Vo vyspelých krajinách sa 
v ostatnom období zvyšuje pozornosť obyvateľstva zameraná na verejné financie. 
Obyvateľstvo volá po obmedzovaní verejných výdavkov, po zvyšovaní efektívnosti pri 
nakladaní s verejnými zdrojmi a po kvalitnejších službách, ktoré verejná správa poskytuje. 

Vlády mnohých krajín OECD začali v posledných desaťročiach vo veľkej miere využívať 
nástroje typické predovšetkým pre súkromnú sféru – strategické plánovanie, meranie 
výkonnosti, riadenie či rozpočtovanie orientované na výkonnosť – na Slovensku označované 
ako programové rozpočtovanie. Programové rozpočtovanie – rozpočtovanie orientované na 
výkonnosť, cieľovo orientované rozpočtovanie - je v mnohých krajinách považované za 
manažérsky nástroj, ktorý podporuje zodpovednosť, efektívnosť a účinnosť verejnej správy. 
V rámci systému programového rozpočtovania vystupujú ,,manažéri“(u nás sa používa termín 
správcovia rozpočtových prostriedkov), ktorí disponujú istou mierou flexibility pri nakladaní 
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s rozpočtovými zdrojmi, ktorá je však podmienená definovanými cieľmi (výkonnosť, resp. 
výstupy a/alebo výsledky), za dosahovanie ktorých sú zodpovední.3 

Jedným z hlavných znakov modernizácie rozpočtovania vo vyspelých krajinách je práve 
prechod od klasického tradičného rozpočtovania k rozpočtovaniu, ktoré je cieľovo a 
výkonovo orientované. Výkonnosť je synonymom pre ciele, ktoré samospráva naplní 
dosahovaním plánovaných výstupov a výsledkov. V literatúre sa preto používa pojem 
programovo–výkonové rozpočtovanie ako synonymum pre cieľovo orientované 
rozpočtovanie. 

V literatúre sa môžeme stretnúť aj s pojmami výstupovo orientované rozpočtovanie a 
výsledkovo orientované rozpočtovanie. Podstatou prvého je, že skúma vzťah medzi vstupmi 
a výstupmi, označovaný ako efektívnosť. Zameriava sa teda na tovary a služby produkované 
samosprávou. Výsledkovo orientované rozpočtovanie skúma zase vzťah medzi výstupmi 
a výsledkami, čiže účinnosť. Účinnosť poukazuje na výsledky dosiahnuté samosprávou, 
predstavuje teda konkrétnu mieru dosahovania výsledkov. Pre zjednodušenie sa však zvyčajne 
používa len termín programové rozpočtovanie a programový rozpočet (tak, ako ho definuje aj 
regulačný rámec Ministerstva financií Slovenskej republiky). 

Medzi programovým a ,,klasickým“(tradičným) rozpočtovaním je niekoľko významných 
rozdielov. Klasický rozpočet sa primárne zameriava na regulovanie objemu výdavkov. Sú 
v ňom kategorizované jednotlivé druhy výdavkov, ktoré je možné počas rozpočtového roka 
použiť na vymedzené účely – mzdy, odvody, nákup tovarov a služieb. Klasické rozpočtovanie 
slúži predovšetkým na posudzovanie a kontrolu objemu kategorizovaných výdavkov. 
Zameriava sa hlavne na dosahovanie hospodárnosti – obstaranie vstupov za čo najnižšie 
možné náklady.  

Z pohľadu politických, manažérskych alebo strategických rozhodnutí je však klasický 
spôsob rozpočtovania nepoužiteľný, pretože obsahuje len všeobecnú informáciu o výdavkoch 
daného subjektu. Informuje o tom, v akom objeme rozpočtované prostriedky budú alebo boli 
použité v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytuje informáciu o vstupoch, ale neposkytuje 
informáciu o tom, čo sa za vynaložené prostriedky dosiahne, resp. dosiahlo (neposkytuje 
informáciu o výstupoch alebo výsledkoch). To znamená, že na rozdiel od tradičného 
rozpočtovania práve programové rozpočtovanie zdôrazňuje potrebu orientovať sa na 
dosahovanie stanovených cieľov.4  

Prechod od klasického na programové rozpočtovanie však určite neznamená, že výdavky 
subjektov územnej samosprávy nebudú podliehať kontrole. Programové rozpočtovanie 
naopak prináša nový, manažérsky pohľad na využívanie verejných zdrojov. Podporuje 
motiváciu manažérov (správcov rozpočtových prostriedkov) hľadať čo najúčinnejšie možnosti 
poskytovania verejných služieb. Zároveň im dáva väčšiu voľnosť pri nakladaní 
s rozpočtovými zdrojmi a možnosť flexibilne reagovať na zmenené podmienky v prostredí, 
v ktorom samospráva pôsobí. Prináša to vyššiu transparentnosť v oblasti rozpočtovania 
a zdôrazňuje vzťah medzi vstupmi a výkonom samosprávy (ako sa samospráve darí 
dosahovať stanovené ciele). 

                                                

3 Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význam pre zlepšenie rozhodovacieho 
procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí [online]. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, k 15.11.2009: 
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487, str. 4 

4 Tamže, str. 9 

 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487
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Programové rozpočtovanie predstavuje systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a 
hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi vstupmi - rozpočtovými zdrojmi a ich použitím - 
dosiahnutými výstupmi/výsledkami. Programové rozpočtovanie podporuje strategickosť pri 
plánovaní rozpočtu a pri jeho riadení. Využívaním programového rozpočtovania má možnosť 
verejnosť získať viac informácií o nakladaní s verejnými prostriedkami a o dopadoch 
realizovaných výdavkov na obyvateľstvo a na chod samosprávneho subjektu. Zároveň tým, že 
samosprávne subjekty by mali dosahovať istú mieru výkonnosti, správajú sa zodpovednejšie 
pri nakladaní s verejnými prostriedkami. 

Cieľom implementácie programového rozpočtovania je vytvoriť rozpočet transparentný 
pre verejnosť, ktorý vytvorí predpoklady na posúdenie účelu vynakladania verejných zdrojov 
a na meranie ich efektívnosti. Dôležitým zámerom je tiež zlepšenie komunikácie územnej 
samosprávy s verejnosťou a podpora manažérskeho prístupu v oblasti riadenia rozpočtu. 
Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:5 

v Orientácia na výstupy a výsledky – samosprávny subjekt je zodpovedný za 
dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (je zodpovedný za plnenie stanovených 
cieľov), čo sa prejavuje tiež zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality služieb 
poskytovaných obyvateľstvu verejnou správou. 

v Flexibilita – rozpočtové výdavky sú vo väčšine prípadov alokované ako ,,balík 
peňazí“, nie ako jednotlivé položky podľa napr. ekonomickej klasifikácie, čo vytvára 
priestor pre manažérov, aby rozpočtové prostriedky využívali bez obmedzení, ale 
s cieľom dosiahnutia požadovaných výstupov a/alebo výsledkov. 

v Inklúzia - systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy 
rozpočtu široké spektrum zúčastnených – politikov (mestské, obecné, samosprávne 
zastupiteľstvo), manažérov (zamestnancov obecného, mestského a samosprávneho 
úradu), ale tiež verejnosť. 

v Dlhodobá perspektíva - programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní 
zámerov a cieľov zo strategického plánovania, a tým „spája“plány s rozpočtovými 
výdavkami v dlhšom časovom horizonte (v prípade SR je možné tvoriť trojročné 
programové rozpočty).  

2.2 Prínos programového rozpočtovania 
Implementácia programového rozpočtovania predstavuje proces, ktorý nie je možné 

zavŕšiť počas jedného roka. Celková zmena systému rozpočtovania a myslenia väčšinou trvá 
viacero rokov a samozrejme neprináša len výhody. Prináša aj nové ťažkosti a problémy, ktoré 
však možno považovať len za dočasné, pretože súvisia so samotnou zmenou systému a nie 
s jeho uplatňovaním. Patria sme napr. ťažkosti so správnou formuláciou zámerov, cieľov, 
problém zvoliť adekvátny merateľný ukazovateľ. Nový spôsob rozpočtovania pre niektorých 
pracovníkov samosprávneho subjektu prináša viac práce a potrebu nanovo sa školiť 
a vzdelávať a pod. 

                                                

5 Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význam pre zlepšenie rozhodovacieho 
procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí [online]. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, k 15.11.2009: 
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487, str. 7 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487
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Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy môže priniesť 
nasledujúce výhody:6 
Ø Volení lídri samospráv (primátori, starostovia, predsedovia samosprávnych krajov) 

budú môcť premietnuť svoj volebný program do programového rozpočtu vo forme 
konkrétnych cieľov.  

Ø Odborné útvary v rámci úradov obcí, miest a samosprávnych krajov budú využívať 
programový rozpočet ako argumentačný nástroj pre presadzovanie svojich činností a 
priorít. Navyše budú môcť na základe informácií o plnení cieľov hľadať spôsoby pre 
skvalitnenie svojej činnosti. 

Ø Zastupiteľstvo získa viac kvalitatívne lepších informácií, ktoré využije pri schvaľovaní 
rozpočtu, ale aj pri jeho kontrole. 

Ø Ekonomické/finančné útvary získajú kvalitnejšie podklady pre prípravu rozpočtu a 
správ o jeho plnení. 

Ø Samospráva bude môcť jasne a zrozumiteľne deklarovať svoju činnosť, ale aj svoje 
úspechy. 

Ø Verejnosť získa informácie o aktivitách, ktoré samospráva realizuje za verejné zdroje 
(čo sa deje s ich daňami). 

Ø Kontrolné orgány (napríklad hlavný kontrolór) budú môcť posúdiť efektívnosť pri 
výkone určitých druhov činností (služieb). 

3. Porovnanie programových rozpočtov dvoch obcí T a P 
Obce T a P ležia tri km od seba a sú porovnateľné veľkosťou aj počtom obyvateľov. 

Obidve sú členom Združenia obcí THERMAL.  
Obec P sa v posledných rokoch teší výraznému rozvoju turizmu. V obci je vybudované 

termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou, ktoré láka nielen slovenských, ale aj 
zahraničných turistov.  

Pre účely porovnania programových rozpočtov daných obcí sme spracovali získané údaje 
do dvoch grafov. 

Graf č. 1 zachytáva rozdelenie prostriedkov obce T do 12 vytvorených programov pre 
jednotlivé rozpočtové roky. Ako možno z grafu vidieť, obec si naplánovala pre každý 
rozpočtový rok rovnaké výdavky pre 11 programov z 12. Urobila tak z dôvodu hospodárskej 
a finančnej krízy. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že v čase krízy bude pre obec najlepšie 
nepočítať s rastom výdavkov a kým sa nezvýšia príjmy obce alebo kríza nepominie, udržiavať 
ich konštantnú úroveň. 

Jediným programom, ktorého výška rozpočtovaných prostriedkov by sa počas rokov 2009-
2011 mala meniť, je program Bývanie. Vyplýva to z toho, že obec T získala dotáciu na 
výstavbu troch nájomných domov v roku 2009. Ich výstavba sa začala na jeseň roku 2009 
a plánovaný termín jej ukončenia je december 2010. Majoritná časť dotácie sa teda vynaloží 
na úhradu nákladov spojených s výstavbou v priebehu roka 2010. V danom programe je do 
prostriedkov pre roky 2010 a 2011 zahrnutá aj splátka úveru a úrokov z úveru Štátnemu fondu 
rozvoja bývania. 

Druhým programom s najväčším objemom prostriedkov je siedmy program Vzdelávanie. 
Základná škola v T dostáva prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na každého žiaka na 

                                                

6 Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význam pre zlepšenie rozhodovacieho 
procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí [online]. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, k 15.11.2009: 
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487, str. 15 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487
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základe zákonom stanoveného normatívu. Ďalším zdrojom prostriedkov programu je 
pravidelný originálny mesačný transfer obce pre Materskú školu, Školskú jedáleň a Školský 
klub detí. 

Z hľadiska výšky prostriedkov je ešte významný prvý program Plánovanie, manažment, 
kontrola, ktorého prostriedky smerujú na zabezpečenie denného operatívneho chodu obcí. 

12
0,

59
2,

09 11
,1

1,
06 15

,8
1

1,
99

23
5,

97
7,

56 7,
4

21
,1

8
31

2,
29

14
,7

4

12
0,

59
2,

09 11
,1

1,
06

15
,8

1
1,

99
23

5,
97

7,
56 7,

4
21

,1
8

75
8,

80
78

14
,7

4

12
0,

59
2,

09
11

,1
1,

06 15
,8

1
1,

99
23

5,
97

7,
56 7,

4
21

,1
8

30
,1

33
14

,7
4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

v 
tis

. E
ur

2009 2010 2011

Plánovanie, manažment, kontrola Propagácia a marketing Služby občanom

Bezpečnosť Odpadové hospodárstvo Komunikácie
Vzdelávanie Šport Kultúra

Prostredie pre život Bývanie Sociálne služby

 
Graf 1 Pridelenie rozpočtových prostriedkov do programov obce T pre jednotlivé 
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Zdroj: Vlastné spracovanie z programového rozpočtu obce T pre roky 2009-2011 
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Graf 2 Pridelenie rozpočtových projektov do programov obce P pre jednotlivé 

rozpočtové roky 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie z programového rozpočtu obce P pre roky 2009-2011 
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V grafe č. 2 sú rozdelené prostriedky obce P tiež do 12 programov a pre jednotlivé 
rozpočtové roky. Na rozdiel od obce T, obec P počíta s rastom výdavkov všetkých programov 
v rozpočtových rokoch 2010 aj 2011, okrem Programu Bývanie. Výdavky pre jednotlivé 
programy sa navyšujú pre každý nasledujúci rozpočtový rok približne o 9-10 %. Obec P sa 
rozhodla zaviesť túto rozpočtovú politiku, pretože ani v čase krízy nepočíta s poklesom 
príjmov, naopak vďaka dobre rozvinutému turistickému ruchu počíta s ich rastom. 

Program Bývanie je špecifický aj pre oblasť P, ktorej bola tiež priznaná dotácia 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných bytových domov. 
Obec bude stavať dva nájomné domy. Preto je daná dotácia oproti dotácii obce T o jednu 
tretinu nižšia. Zároveň z grafu vyplýva, že obec P uhradila náklady spojené s touto výstavbou 
už v roku 2009. Dôvodom bolo, že s výstavbou začala o pol roka skôr ako obec T. V rokoch 
2010 a 2011 teda plánuje prostriedky programu Bývanie použiť len na úhradu splátok úveru 
a úrokov z úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania. 

Obec P má pre väčšinu programov rozpočtovaný väčší objem prostriedkov ako má pre tie 
isté programy obec T. Keďže veľkosťou sú tieto dve obce porovnateľné, dôvodom plánovania 
väčších výdavkov obce P je spomínaný rozvinutý turistický ruch počas celého roka. Veľký 
počet turistov znamená aj zvyšovanie príjmov obce. Obec má tak pri vytváraní rozpočtu 
k dispozícii väčší objem prostriedkov, z čoho vyplýva možnosť navýšiť výdavky. 

Obec P pre podporu turizmu vynakladá väčšie prostriedky na miestne komunikácie, na 
vlastnú propagáciu a kvalitný marketing. Viac prostriedkov smeruje aj na program Odpadové 
hospodárstvo. S veľkým počtom turistov, hotelov, penziónov, reštaurácií a turistických 
ubytovní rastie aj množstvo odpadu vznikajúceho na území obce. 

Ako z porovnania grafov vidno, obec P má aj pre Program 1 rozpočtovaný dvojnásobok 
prostriedkov oproti obci T. Tento program slúži na operatívne riadenie chodu obce a zahŕňa aj 
prvok Dane a poplatky. Obec P má vyšší príjem z miestnych daní aj z miestneho poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 

Výrazne menší objem prostriedkov má obec P v programe Vzdelávanie, pretože v obci sa 
nachádza iba Základná škola pre prvý stupeň. Menej prostriedkov smeruje aj na Šport v obci, 
kde na rozdiel od obce T nie je vybudovaný tenisový kurt. 

4. Záver 
Úlohou fiškálnej decentralizácie je stanoviť pevné, jasné a spravodlivé pravidlá 

financovania samosprávy. Účinky reformy sa teda najprv prejavili na príjmovej strane 
rozpočtov miest a obcí. Nevyhnutnosťou bolo uskutočniť reformné kroky, ktoré by sa 
odzrkadlili aj v oblasti výdavkov. Súčasťou reformy riadenia verejných financií preto bola aj 
implementácia rozpočtovania orientovaného na dosahovanie stanovených výsledkov nielen na 
úrovni štátnej správy ale tiež na úrovni územnej samosprávy. 

MFSR v spolupráci s organizáciou HAYEK Consulting preto v roku 2008 začalo v 30 
vybraných subjektoch regionálnej a miestnej samosprávy uskutočňovať projekt s názvom 
Pilotná implementácia programového rozpočtovania pre zvýšenie efektívnosti vynakladania 
verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy. 
Výsledkom bola pre všetky mestá a obce povinnosť zostavovať viacročný rozpočet 
v programovej štruktúre počnúc rokom 2009.  

Motívom uskutočnenia reformy v rozpočtovej oblasti bol zvýšený záujem obyvateľstva 
a širokej verejnosti o využívanie verejných prostriedkov a o lepšiu kontrolu verejných 
výdavkov. Ďalším podnetom bolo podľa nášho názoru to, že vyspelé krajiny OECD, ktorého 
sme aj my členom, mali zakomponované v ich rozpočtovom hospodárení prvky 
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programového rozpočtovania už v 70-80-tych rokoch. Zavedenie programového 
rozpočtovania je znakom moderného prístupu k nakladaniu s verejnými prostriedkami. 

Reformou riadenia verejných financií a zavedením programového rozpočtovania sa 
do popredia dostáva potreba využívať vo verejnej správe nástroje typické pre súkromnú sféru. 
Takýmito nástrojmi sú tvorba strategických plánov, riadenie orientované na výsledky, 
monitorovanie výkonnosti a porovnávanie jednotlivých subjektov verejnej správy z hľadiska 
dosiahnutých výsledkov a výkonnosti. Ďalším zámerom je zvýšenie efektivity, 
transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a posilnenie finančnej aj riadiacej 
zodpovednosti územnej samosprávy. 

Ako sme už spomínali obce a mestá vytvárajú programový rozpočet prvýkrát, teda pre 
roky 2009-2011. Je preto ešte skoro hodnotiť, či sa dosiahnu požadované efekty. 
Zo skúsenosti iných krajín, ktoré majú implementované programové rozpočtovanie, však 
vyplýva nárast efektivity, vyššia prehľadnosť verejných financií a strategickosť v plánovaní.  

Použité zdroje:  
[1] NEUBAUEROVÁ, E. Finančné aspekty decentralizácie verejnej správy. Bratislava: 

Ekonóm, 2003, 168 s., ISBN 80-225-1711-9. 
[2] NEUBAUEROVÁ, E. Financie územnosprávnych celkov. Bratislava: Ekonóm, 2002,  
[3] 166 s., ISBN 80-88727-53-7. 
[4] BELIČKOVÁ, K. a kol. Verejné rozpočty. Bratislava: Ekonóm, 2005, 309 s., ISBN 80- 
[5] 225-2077-2. 
[6] SIVÁK, R. a kol. Verejné financie, Bratislava, Jura Edition, 2007, 311 s., ISBN 978-80- 
[7] 8078-094-4. 
[8] ŠLOSÁR, R. - ŠLOSÁROVÁ, A. - MAJTÁN, Š. Výkladový slovník ekonomických 

pojmov. Bratislava: MEDIA TRADE, 2. vydanie, 1996, 255 s., ISBN 80-08-00869-5. 
[9] KOSORÍN, F. Verejná správa (koncepcia, reformy, organizácia). Bratislava: Ekonóm, 

2003, 167 s., ISBN 80-225-1696-1.  
[10] MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. Základy verejných financií, Bratislava, SPRINT, 2007, 269 

s., ISBN 978-80-89085-84-2. 
[11] STRECKOVÁ, Y. a kol. Verejná ekonómia pre školu a prax, Praha, Computer Press,  
[12] 1998, 214 s., ISBN 80-7226-112-6. 
[13] JANČOVIČ, Ľ. Reforma verejnej správy. In: Generácia 2006. Bratislava: Ekonóm, 

2007, 104 – 109 s., ISBN 978-80-225-2363-9. 
[14] GALAJDOVÁ, J. Reforma verejnej správy v Slovenskej republike. In: Podíl 

ekonomických a právních věd na rozvoji veřejné správy a podnikání. Kunovice: 
Evropsky polytechnicky institut, 2007, 45-48 s., ISBN 80-7314-110-8. 

[15] Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
[16] Ústava Slovenskej Republiky  
[17] Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry, materiál 

obce Trávnica pre Projekt pilotnej implementácie programového rozpočtovania, str. 49 
[18] Australian Government, Budget Paper No. 1, 2008/09. 
[19] Programový rozpočet obce Trávnica pre roky 2009-2011 
[20] Programový rozpočet obce Podhájska pre roky 2009-2011 
[21] Verejná správa. [online]. Wikipedia, k 14.11.2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné na 

WWW: 
[22] <http://sk.wikipedia.org/wiki/Verejn%C3%A1_spr%C3%A1va>. 
[23] Reforma verejnej správy. [online]. Únia miest Slovenska, k 17.11.2007. [cit. 2010-06-

04]. Dostupné na WWW:  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Verejn%C3%A1_spr%C3%A1va>


 

16 

[24] <http://www.unia-
miest.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600175&id=1106&p1=1266>.  

[25] Samospráva. [online]. Wikipedia, k 17.11.2007. [cit. 2010-06-04]. Dostupné na WWW: 
<http://sk.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va>.  

[26] Miestna územná samospráva [online]. Wikipedia, k 17.11.2007. [cit. 2010-06-04]. 
Dostupné na WWW: 
<http://sk.wikipedia.org/wiki/Miestna_%C3%BAzemn%C3%A1_samospr%C3%A1va
>.  

[27] Regio a správa I [online]. Pulib, k 20.11.2007. [cit. 2010-06-04]. Dostupné na WWW: 
<http://www.pulib.sk/elpub/FM/Tej1/123.pdf>. 

[28] Európska charta územnej samosprávy [online]. Únia miest Slovenska, k 20.11.2007. 
[29] [cit. 2010-06-04]. Dostupné na WWW:  
[30] <http://www.unia-

miest.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600175&id_ktg=1062&archiv=0&p1=1266>.  
[31] Reforma riadenia verejných financií – záverečná správa [online]. Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky, k 15.11.2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné na WWW: 
<http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5410>. 

[32] Stratégia reformy riadenia verejných financií [online]. Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, k 15.11.2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné na WWW: 
<http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3571>. 

[33] Zadanie úloh (TOR) poradcu pre posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie 
na Ministerstve financií SR a v 6 kľúčových rozpočtových kapitolách [online]. 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, k 15.11.2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné 
na WWW: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3880>. 

[34] Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význam pre 
zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí [online]. 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, k 15.11.2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné 
na WWW: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487>. 

[35] Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov a 
merateľných ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy [online]. 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, k 17.11.2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné 
na WWW: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487>. 

[36] Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej 
a regionálnej územnej samosprávy [online]. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 
k 17.11.2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné na WWW: 
<http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487>. 

[37] Úplne znenie metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na 
usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 
a Dodatku č.2 [online]. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, k 20.11.2009. [cit. 
2010-06-04]. Dostupné na WWW: 

[38] <http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7285>. 
[39] Finančný spravodajca 8/2009 [online]. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

k 25.11.2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné na WWW: 
[40] <http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/capkovicova/FS_08_20

09.pdf>. 
[41] Performance Information in the Budget Process: results of the OECD Questionnaire 

(OECD Journal on Budgeting) [online]. OECD, k 8.1.2010. [cit. 2010-06-04]. Dostupné 
na WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/13/2/37714836.pdf>. 

http://www.unia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va>
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miestna_%C3%BAzemn%C3%A1_samospr%C3%A1va
http://www.pulib.sk/elpub/FM/Tej1/123.pdf>
http://www.unia
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5410>
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3571>
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3880>
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487>
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487>
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487>
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7285>
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/capkovicova/FS_08_20
http://www.oecd.org/dataoecd/13/2/37714836.pdf>


 

17 

[42] Budgeting in Slovenia-first meeting of Senior budgeting officials from Central, Eastern 
and South-Eastern European countries [online]. OECD, k 16.1.2010. [cit. 2010-06-04]. 
Dostupné na WWW: 
<http://www.olis.oecd.org/olis/2004doc.nsf/LinkTo/NT00007D4A/$FILE/JT00172712.
PDF>. 

[43] Performance budgeting in Australia [online]. OECD, k 28.1.2010. [cit. 2010-06-04]. 
Dostupné na WWW: 

[44] <http://www.oecd.org/dataoecd/41/50/43411866.pdf>. 
[45] Budgeting in Australia (OECD Journal on Budgeting, Volume 2008/2) [online]. OECD, 

k 28.1.2010. [cit. 2010-06-04]. Dostupné na WWW: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/59/24/42007191.pdf>. 

[46] Performance budgeting in Canada [online]. OECD, k 1.2.2010. [cit. 2010-06-04]. 
Dostupné na WWW: 

[47] <http://www.oecd.org/dataoecd/42/16/43411424.pdf>. 
[48] Performance budgeting in Sweden [online]. OECD, k 8.2.2010. [cit. 2010-06-04]. 

Dostupné na WWW:  
[49] <http://www.oecd.org/dataoecd/42/62/43410990.pdf>.  
 
 
Kontaktná adresa: 
Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD. 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Národohospodárska fakulta 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 
E-mail: peter.balazi@gmail.com 

http://www.olis.oecd.org/olis/2004doc.nsf/LinkTo/NT00007D4A/
http://www.oecd.org/dataoecd/41/50/43411866.pdf>
http://www.oecd.org/dataoecd/59/24/42007191.pdf>
http://www.oecd.org/dataoecd/42/16/43411424.pdf>
http://www.oecd.org/dataoecd/42/62/43410990.pdf>
mailto:peter.balazi@gmail.com


 

18 

THE EXPERIENCE OF SOCIAL DIALOGUE IN POLAND 

Bogumiła Barańska 
University of Economics, Katowice 

Abstract: Social dialogue, according to the European Union, is a process of constant 
interaction between social partners aiming to reach agreement on executing control over 
certain economic and social variables, both on a macro- and microeconomic level, to put it in 
simpler terms, social dialogue is the exchange of information and the presentation of opinions 
on social issues and problems. 
The sides of social dialogue are the trade unions side, representing the interests of employees 
who are members of organizations operating on all levels of social dialogue, the employers 
side, representing the interests of employers who are members of organizations operating on 
all levels of social dialogue, and the government’s side, representing the interests of the state 
and consisting of the representatives of the executive branch. The partners are the units of 
self-government, industry self-governing councils, other social organizations and the 
representatives of professional and artistic circles. 
The aim of all partners from social circles, politicians and officials participating in the 
dialogue is social partnership and institutionalized social dialogue is necessary, despite 
serious criticism of the current dialogue in Poland. 
Keywords: social dialogue, dispute, conflict, the government, the Tripartite Commission, 
determinants of social dialogue, social consultation, public administration 

1. Introduction 
 Social dialogue, according to the European Union, is a process of constant interaction 

between social partners aiming to reach agreement on executing control over certain 
economic and social variables, both on a macro- and microeconomic level. To put it in 
simpler terms, social dialogue is the exchange of information and the presentation of opinions 
on social issues and problems. 

The sides in social dialogue are the trade unions side, representing the interests of 
employees who are members of organizations operating on all levels of social dialogue, the 
employers side, representing the interests of employers who are members of organizations 
operating on all levels of social dialogue, and the government side, representing the interests 
of the state and consisting of the representatives of the executive branch. The partners are the 
units of self-government, industry self-governing councils, other social organizations and the 
representatives of professional and artistic circles. 

The aim of all partners from social circles, politicians and officials, participating in the 
dialogue, is social partnership and, as a consequence, institutionalized social dialogue is 
necessary, despite serious criticism of the current dialogue in Poland. 

2. Social determinants of social dialogue 
Social dialogue as a from of resolving collective disputes and social conflicts is determined 

by a number of social conditions. While analyzing social dialogue from this perspective, we 
should distinguish the factors which have a significant influence on its shape. A man is a 
social being and as a homo societus seeks contacts and builds relationships with people. These 
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contacts make his life, the life of a community and the whole society, meaningful. One of the 
forms of social life is dialogue, which is shaped by the culture of a community, which causes 
that individuals act and behave in a particular way, types and a variety of social groups in the 
society, social norms, the system of values, religion, law, social order, a family model, social 
changes and many other. 

The essence of social dialogue are the relations which comprise the whole of mutual 
relationships between the parties involved, ie trade unions, employers’ organizations and state 
institutions such as the government and its agencies, local governments and other state 
institutions. Social dialogue is the process of constant interaction between its participants 
aiming at achieving agreement on difficult, contentious and controversial issues both on a 
level of the whole society and on a regional or industry level. 

Social dialogue always occurs in a specific social context and its results have an impact on 
future social relations between the interest groups it involves. The society develops the 
general way of perceiving and evaluating the reality. In this way it ends up creating social 
norms which build the model of behaviour which, if universally accepted, leads to a particular 
system of reward and punishment for the members of the society. Social dialogue, which 
involves working out solutions and compromises, causes that the parties involved become 
responsible for observing the universally accepted system of norms and values. These 
solutions and compromises become the foundation for new social norms, which, in turn, 
shape behaviour models in particular social situations. The way to industrial action in a 
company, for example, leads through specific solutions at particular stages of social conflict. 
These solutions have been developed, for instance, in the Pact on a state-owned enterprise. 

In the society, an individual holds a particular social position determined by a social, 
financial and professional status. The position is permanently linked with a social role, ie a set 
of different formal and informal attributes stemming from this position. Accordingly, the roles 
of the participants of social dialogue are a social factor which influences this dialogue. Trade 
union representatives have the roles that are different from those of the representatives of the 
government or employers. This often makes social dialogue more difficult as its participants 
have to meet the expectations arising from their roles. Employers cannot make decisions 
jeopardizing the financial liquidity of their companies, government representatives have to 
take into account the interests of other occupational groups, trade union representatives 
represent the interests of their electors, so they are also motivated by political factors, etc.  

Another factor influencing social dialogue is socialization. This is a process during which 
an individual learns how to be a member of the society and it involves adopting its norms, 
values, and communication methods, learning how to play the roles, for example, of an 
employee, an employer, a mother, a father, etc, and accepting, or not, social dialogue as a 
method of settling contentious issues. Another form of socialization is professional 
socialization, which involves learning attitudes and behaviors necessary to achieve an 
accepted and permanent level of competences in the working environment. The process of 
socialization allows an individual to learn how to differentiate good an devil, important and 
unimportant things, and to acquire civic, legal, economic, environmental and other 
knowledge. As a consequence, preparing to play the roles of entrepreneurs, trade unionists, 
NGOs activists and government representatives is an important factor both determining the 
adoption of social dialogue as a form of solving problems and influencing its course. The 
degree of the acceptance of norms and values of social dialogue by its members significantly 
contributes to its successful outcome and the effective implementation of its solutions.  

Another factor influencing social dialogue is social distance, ie the sense of difference 
between social groups which, in extreme cases, may lead to hostility. Social dialogue requires 
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cooperation and in Poland there are still social distances, historically rooted, dividing basic 
social groups and influencing Polish corporate culture.1 

3. Levels of social dialogue 
There are at least five levels of social dialogue depending on its range. The first level of 

social dialogue is international dialogue conducted by international employers’ and 
employees’ organizations and their associations of various character; European dialogue is an 
example of such dialogue. The second level is national dialogue – conducted on a central 
level in a given country, often by dialogue institutions, for example social and economic 
councils. The third level is sectoral dialogue – it deals with the issues relating to a particular 
sector of the national economy is conducted by institutions that are, to different degrees, 
institutionalized. Another level is regional dialogue – conducted in a particular region and 
dealing with the region’s problems. The final level is company dialogue – direct contact 
between employers and company trade union representatives, employee councils and other 
employee representations, without the participation of state administration representatives. 

Social dialogue may be bipartite, tripartite, or even multipartite. Bipartite dialogue, also 
referred to as autonomous, is conducted by social partners: trade unions and employer 
organizations, without the participation of state government representatives. Tripartite 
dialogue, conducted on a central or regional level, involves social partners, representing two 
parties, and the third party – the government. The participation of state authorities in tripartite 
relations does not always have to be the same. They may participate directly or only 
indirectly, using the outcomes of autonomous agreements and recommendations coming from 
the participants of this process. Multipartite dialogue occurs when, in addition to three parties 
– the government, trade unions and employer organizations – the representatives of other 
organizations or institutions, such as territorial self-government or corporate associations, eg 
commerce and industry chambers, get involved, which normally happens in sectoral dialogue. 
The representation of parties extended with non-governmental organizations (associations, 
foundations, etc.), depending on the status granted to them in mutual relations, may give 
social dialogue the character of civil dialogue, which increases its social significance.  

4. Forms of social dialogue 
Social dialogue may take the following forms: 
a. Negotiations, normally involving social partners, or occasionally the third party – the 

government. Their aim s usually compromise which will guarantee social peace. The talks 
may deal with actual problems and mutual relations between the parties. Their outcome 
should be agreement binding for all parties. 

b. Consultations – they involve the same parties as negotiations, but do not have to lead to 
agreement, although the participants usually respect their outcome. 

c. Opinion seeking – public administration representatives apply for opinions of trade 
unison and employer organizations on government policies. The stances of social partners are 
not unconditionally binding for the government. The rules for opinion seeking are often 
regulated by law and the law usually specifies on which issues the government should seek 
opinion. 

                                                

1 J. Hryniewicz: Social dialogue – social distance. In: Social partnership – Poland’s development model, pp. 189 
- 212 
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d. Informing – public administration representatives provide social partners with 
information either on their own initiative or upon request from the interested parties. The 
presentation of information does not involve the obligation to receive feedback, but it is 
common practice to offer an opportunity to ask additional questions and carry out a short 
discussion. On a company level, the right to information is ranted to trade unions, employee 
councils and other employee representations.  

Within the constitutional framework, the way and range of social participation in the 
functioning of the state distinguish three forms of dialogue: social, civil and involving the 
self-government participation (in other words, intergovernmental relations). Social dialogue 
tends to be defined as “all types of negotiation, consultation or simply exchange of 
information between, or among, representatives of governments, employers and workers, on 
issues of common interest relating to economic and social policy.”2 Civil dialogue is the form 
of communication between public administration and different social partners, which occurs 
through the exchange of information or by agreeing on goals, tools and strategies of the public 
policies. What is particularly important, this form of dialogue legally involves particular 
forms of the organization of the society (eg non-governmental and social organizations, 
associations, foundations) on different platforms (social, economic, territorial, professional 
and others).3 Whereas dialogue with local authorities is “an autonomous dialogue within the 
system of public administration: between the central authority and different self-government 
units.”4 Dialogue defined this way – as manifesting the departure from tradition when 
“administration knows best” – leads to the increased social character of decision-making 
processes on one hand, and on the other hand it “should counteract the marginalization of 
different social interests and grant social legitimization to political initiatives in the public 
sphere, which might turn out to be unpopular.” 5 

In the European tradition, at least on a national level, two forms of social dialogue have 
developer: formalized dialogue, when social partners „have a strong negotiating position 
allowing to veto the proposals submitted by the government (so called “veto players”), and 
weakly institutionalized social consultations, when social partners are not guaranteed “the 
participation in making final decisions.”6 

5. Rules of social dialogue 
There are thee basic rules of social dialogue and they stem from both legal and social 

conditions: 
1. Independence and equality of the sides of social dialogue – employer and 

employee organizations should be entirely independent. The relations between the 
partners should be relatively equal – it is completely unacceptable when one side 
dominates over the other. 

                                                

2 Definition of the International Labour Organization (ILO). In: R. Towalski, Social dialogue – an attempt of 
definition, in: Social dialogue. Latest discussion and concepts. Centre for Social Partnership “Dialog”, 
Warszawa 2007, pp. 14-18. 

3 Rules of social dialogue. The Council of Ministers, 22 October 2002, p. 23. 
4 W. Misztal, Local civil dialogue, Centre for Social Partnership “Dialog”, Warszawa 2008, p. 16. 
5 W. Mandrysz: Social dialogue, civil dialogue in Poland – Experiences. In: Negotiable democracy, European 

governance in Polish. Ed. K. Wódz. WN SCHOLAR, Warszawa 2007, p. 106. 
6 T. G. Grosse: Social and civil dialogue in the European Union. In: Social dialogue. Latest discussion and 

concepts Centre for Social Partnership “Dialog”, Warszawa 2007, p. 54. 
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2. Trust and compromise – sides should act upon the principle of mutual trust and 
respect and they should involve in the dialogue in goodwill. 

3. Compliance with the law and partnership – dialogue should del with issues open 
to debate, because the problems raised cannot be regulated by the government 
unilaterally. The rules of social dialogue should be clearly defined and accepted 
by all sides. They cannot violate the existing laws. It s also important to build 
appropriate structures – dialogue institutions – and provide their proper 
management. 

6. 20 years of democracy 
Since the year of breakthrough – 1989 – social dialogue has increasingly been present in 

our social and economic reality. The approach of social partners to dialogue has evolved, just 
as the catalogue of methods and entities of dialogue has expanded. Let us briefly discuss the 
approach that the partners have towards social dialogue and the vision how this dialogue 
should be conducted. Employers perceive social dialogue only as conducting talks, 
consulting, and exchanging information, whereas trade unions do not see these activities as 
social dialogue at all. In their opinion, the key issue is n outcome – it must be measurable, for 
example, an agreement or a compromise. However, the theoretical “ideal vision” assumes a 
certain unity of interests of employers and trade unions, which may lead to the exchange of 
information and consultation. This process may turn into collective bargaining, which, in turn, 
will result in binding agreements, such as a collective agreement. 

7. The Tripartite Commission and Provincial Commissions of Social 
Dialogue 

The most important forms of social dialogue are the Tripartite Commission (TK) and 
Provincial Commissions of Social Dialogue (WKDS). The Tripartite Commission was 
launched together with the reforms of the early 1990’s, when the social pact was signed in 
1993. Social partners perceived this pact as a success, so in the next years, in the face of 
reforms and crises, there were more attempts to conclude other similar pacts. 

In the years 2001-2004 there was a dynamic growth in the significance and effectiveness of 
social dialogue, including the Tripartite Commission. It was then when the Pact for Labour 
and Development was signed. This pact preceded the so called Hausner Plan.7 Trade union 
organizations, the All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ) and the Independent Self-
governing Trade Union “Solidarity” (NZZS), represented then typical attitudes – NZZS 
opposed the pact as a support for the government because it manifested a great degree of 
mistrust towards the government coming from the other political extreme, whereas OPZZ was 
hugely skeptical, both having much trust in the success of the undertaking. Moreover, both 
organizations focused on judgments rather than on the actual problems. Employers were more 
positive in their opinion, but they did expect solutions to the urgent problem of restructuring 
of the industries and public services. At that stage, NZZS forced the change from the “pact” to 
the “agreement”, which reduced the political success of the government. Although the pact 
did not come to fruition, the very fact of holding the talks had a great significance for further 
dialogue within the Tripartite Commission. Their participants gained huge experience and 

                                                

7 M. Falkowski, T. G. Grosse, O. Napiontek: Social and civil dialogue in Poland 2002-2005. ISP Warszawa 
2006, pp. 29-33 
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developed effective negating techniques, which were used in the future. The whole situation 
also proved that there was a lack of social capital (including trust) which is necessary for such 
talks to be successful. 

Following a short crisis of trust towards the government, the PiS (Law and Justice) 
government reestablished tripartite dialogue – in 2009, another breakthrough event took place, 
when a social pact of 13 items was concluded. Its primary aim was to counteract the global 
crisis on the world markets. Alas, the agreements of social partners were not fully transformed 
into legal acts, in particular the Act on Counteracting the Crisis. Comparing this fact to the 
analogous legislative initiatives in 1993, relating to the previous social pact, this practice 
remains unchanged. 

Dialogue on a regional level is mainly conducted at Provincial Commissions of Social 
Dialogue (WKDS). The specific character of this institution is expressed by the presence of 
the representation of local government. These commissions try to resolve many regional and 
local conflicts. Unfortunately, a large number of conflicts cannot be settled at this level – for 
numerous reasons they require intervention of the central level. Firstly, the character of the 
conflict itself may prevent such settlement because of the sides involved and their interests or 
the importance of the problem for the region or the entire country. Secondly, the statute of TK 
and WKDS does not allow the latter to enforce its settlements, since they instill analytical 
dialogue. This strengthens frustration of social partners, which, as research shows, can be 
observed not only in this institution. In spite of that, WKDS gives a certain chance to resolve 
the issues important for the region more efficiently, especially if one takes into account strong 
network bonds between social partners which exist at this level. A lot depends on the 
personality of the head of a WKDS – his/her initiative, knowledge of the problems and of 
ways of coping with them are crucial not only to the work of a commission, but also to its 
perception by its partners and other entities. 

8. The settlement of collective disputes 
According to the directory of the Ministry of Labour and Social Policy (MPiPS) in years 

2006-2008 one can observe a steady growth in the number of collective disputes that reached 
the stage of mediation. Overall, the number of registered disputes rose from 86 in 2006 to 155 
in 2008. On the whole, there were 286 registered collective disputes, 274 of which were 
conducted with the participation of a mediator from the list of MPiPS. Most disputes occurred 
in regions with a high number of large cities or highly populated centres (Masovian, Silesian 
and Lower-Silesian Provinces). On average, a third of these disputes concern healthcare and 
also a third are disputes over industry. The analysis of the ownership of companies where 
disputes occurred produces interesting results. In 2008 in over 34% of the cases, the 
proprietors were local governments, which can be also tied to the similar percentage of 
disputes concerning healthcare. The rest were in majority of private ownership. The union 
activity in 2008 also shows interesting practice – the first place was occupied by NSZZ 
Solidarity (28%), then Trade Unions’ Forum (FZZ) and OPZZ (16% each). The rest of the 
cases featured collective union representation. Contrary to popular opinion, the initiative to 
submit a collective dispute lied not only on behalf of the trade unions. Such situations 
occurred in 50.5% of the cases. The employers submitted a dispute in 36.5% of the cases. 
Remaining cases were submitted collectively by both sides. The reasons for disputes were 
mainly demands concerning pay (62.37%) and work conditions (10.75%), both independently 
and along with other lesser ones. The effectiveness of mediation varies depending on a given 
year, but we can safely assume that its average value is 48-50%. In the years 2006-2008, there 
were only 5 instances of goodwill missions on behalf of WKDS. They took place when, 
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because of formal and legal regards, there was no way of resolving the issues based on the 
statute and their resolution was of key importance to maintaining social peace.8 

The number of collective disputes registered by Regional Labour Inspectors in years 2006-
2008 has risen dramatically. In 2006 there were 659 of them altogether, but in 2007 there 
were 2869 and in 2008 as many as 5433. Such dynamics of growth stem from numerous 
reasons, discussed later in the text. The comparison of demands (which may or may not be 
defined as collective disputes) towards employers shows a very similar picture. In 2006, 1206 
such demands occurred, in the following year there were 8832 and in 2008 there was an 
astounding number of 11530 demands. However, the analysis of disputes divided into the 
sectors of the national economy leads to surprising conclusions – 80-90% of them relate to 
education and health care. Disputes with private employers constitute a small percentage of 
the whole. Their number is at a stable, relatively low, level despite the beginning of the world 
economic crisis. 

According to the estimates by the Ministry of Labour and Social Policy, a large percentage 
of disputes are conducted with the violation of the statute or even with the complete disregard 
for it. Negotiations are stalled or suspended even though no such possibility is provided by the 
regulations. Nevertheless, the procedures of resolving collective disputes should be rated 
positively. Basically, the process reaches its later stages when the sides cannot reach the 
agreement on their own and bipartite dialogue at the level of a company does not produce 
proper results. Except for disputes in healthcare and education, which are unsolvable without 
systemic reforms, the rest have reached positive conclusion. Their low number may bear 
witness to the development of other forms of social dialogue in companies. They may prevent 
potential conflicts during bipartite, less formal, discussions.  

9. Divisions in employer organizations and trade unions 
Where there is a difference of interests and views on matters of high importance to 

participants of the dialogue, there are differences of opinions which sometimes may cause 
conflicts. It is worth noting that differences and misunderstandings do not occur only between 
the employers’ side and the employees’ side, which is natural, but also internally, and with 
similar intensity, among the representations of both sides. Their occurrence was observed as 
early as during the beginnings of Tripartite Commission. NSZZ Solidarity and OPZZ come 
from the opposite political sides and their influence on governing the country during the last 
decade of 20th century had been significant. Because of that, the Constitutional Tribunal was 
paralyzed at the time of Jerzy Buzek administration. It was caused by OPZZ assuming that 
NSZZ Solidarity was favoured by the Tribunal. It is also suspected that there was another 
reason for such conduct – OPZZ wanted to sustain the possibility of launching a collective 
dispute with the government of opposite political background to conduct bipartite negotiations 
the result of which would depend on the actions of the government and OPZZ, leaving no 
place for other social partners. 

Nowadays the divisions within trade unions have less and less importance, as OPZZ and 
NSZZ Solidarity have no support in the ruling political option. They have also been losing 
influence on “their” political representations. Moreover, these two actors of the union scene 
have been joined by a third one – FZZ, which gained representativeness in January 2003 at 
                                                

8 Data from the Directory of Ministry of Labour and Social Policy: Settlement of Collective Disputes 2006-2008, 
pp. 21-52  
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the moment of the validation of the verdict of the district court in Warsaw. It was preceded by 
a long fight with OPZZ and NSZZ Solidarity, jealously guarding their position. It should also 
be pointed out that a number of trade union membership in Poland has been decreasing since 
mid-1990s.  

Employer organizations do not show a uniform stance on numerous basic issues even 
though they have not been affected by an ideological divide similar to one that affected the 
trade union side. There are a few splits between them. The basic split is the clash of interests 
between small and mid-sized companies and the large ones. This happens in spite of the fact 
that every organizations claims to be unifying mostly small and mid-sized private employers – 
e.g. the Confederation of Polish Employers (KPP) and the Polish Confederation of Private 
Employers (PKPP). This division is also tied to a split between supporters of pure liberalism 
and supporters of a more active role of the state in the economy. Despite original antagonisms 
between KPP and PKPP, they now present a similar stance (for example on limiting the 
employee privileges, lowering labour costs, changes in labour law, increasing the level of 
employment). 

Recently, an increasing number of differences and disputes among employer organizations 
have been observed. This may lead to an open conflict (major causes are certainly the effects 
of the recent global economic crisis). For example, the Business Centre Club (BCC) and the 
Polish Chamber of Commerce (KIG) are proposing the creation of chambers of economic 
autonomy at the level of provinces and controlled by voivode. KPP and PKPP oppose this 
idea. The creation of such organizations would definitely affect the dialogue on a regional and 
local level9. 

10.  Conclusion: Dialogue in the context of changes initiated upon the EU 
accession 

The prospect of the EU accession which had been offered to Poland at the beginning of the 
21st century and the effects of its eventual realization had an immense impact on Polish social 
dialogue. As a result of the accession process, basic values that underlie the EU mechanisms 
as a whole and of individual countries, were promoted. Among them a major place is 
obviously reserved for social dialogue. With the accession, a stream of funds was directed to 
Poland and allocated for the implementation of the unity policy and the development of social 
dialogue. The programmes financed by these funds aim to support the creation of local 
partnerships, to increase activity of private entities during the process of public management 
and to support social partners. The adoption of the act on informing and consulting social 
partners was also of great significance. Thanks to this law and more precisely – thanks to its 
amendments – the monopoly of trade unions in representing employees in front of the 
employers has been abolished. Employees have gained the first real chance to get information 
on the issues key to their future in their company. The accession has also helped expand the 
list of key areas – new challenges to employers and employees. Social dialogue, to a still 
larger extent, contributes to their effective resolution. As a result, the civic society based on 
trust and conciliatory approach to social conflicts is developing more and more dynamically. 
 

                                                

9 http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,7624266,_Puls_Biznesu___Biznes_krok_od_wojny.html 

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,7624266,_Puls_Biznesu___Biznes_krok_od_wojny.html
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SPOLUPRÁCE OBCÍ (TEORIE A PRAXE) NA ÚZEMÍ 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Jiří Bečica  
Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava  

Abstract: On the base of legal possibilities, paper defines possible ways of municipality 
cooperation in the Czech Republic. Practical part of the papar analyzes and evaluates the 
specific cooperation among municipalities by using one of the most frequently used forms 
of municipality cooperation in the Czech Republic – a voluntary association of municipalities. 
A specific cooperation of municipalities, including its inclusion into the district in which is the 
voluntary association of municipalities are operating, its name and purpose acording 
to status are defined on the example of all municipalities in the Moravian-Silesian Region. 
Keywords: Moravian-Silesian Region, voluntary association of municipalities, purpose of 
cooperation, municipality, budget 

1. Úvod 
Obce jsou v ČR důležitým článkem územní samosprávy a realizují základní úroveň veřejné 

politiky, tzv. lokální politiku. K tomu, aby mohla každá obec (ať malá či velká) realizovat 
lokální politiku a plnit na základě platných zákonů svěřené úkoly, potřebuje každoročně 
stabilní finanční prostředky, kdy rozdíl v přepočtu na obyvatele se u obcí projeví v základních 
oblastech jejich výdajů. 

Vzhledem k velkému počtu obcí, zejména malých, se stát (ČR) snaží zabránit dalšímu 
rozdělování obcí do menších celků (na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) a naopak 
se je spíše snaží motivovat ke slučování1. Důvodem je, že existence velkého počtu malých 
obcí vede k neefektivnímu hospodaření, protože malé obce nemají dostatek vlastních 
finančních prostředků na zabezpečení veřejných statků pro obyvatelstvo. Cílem příspěvku 
je proto v teoretické rovině ukázat možné způsoby spolupráce obcí a na konkrétním příkladu 
obcí Moravskoslezského kraje pak ukázat, jak tyto přistupují ke spolupráci formou 
dobrovolného svazku obcí v praxi.  

2. Způsoby spolupráce obcí 
V ČR se na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozlišují tři základní typy spolupráce 

obcí, kdy obec může spolupracovat pouze při výkonu samostatné působnosti, nikoli však 
při výkonu přenesené působnosti. Spolupráce obcí v oblasti přenesené působnosti je možná 
jen na základě veřejnoprávní smlouvy, kdy lze svěřit část či celou přenesenou působnost 
k výkonu obci jiné. Týká se to však pouze takové přenesené působnosti, která je svěřena 
orgánům všech obcí a smlouvu lze uzavřít pouze mezi obcemi v rámci jednoho správního 
obvodu obce s rozšířenou působností. 

U spolupráce obcí v samostatné působnosti se pak jedná o spolupráci formou založení 
dobrovolného svazku obcí, spolupráci na základě smlouvy ke splnění konkrétního úkolu 
a možnost založení společné právnické osoby obcí (obchodní společnost, družstvo). 

                                                

1 GALVASOVÁ, I. a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. 1. vyd. Brno: Georgetown, 2007. 140 s. 
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Mimo tyto základní formy spolupráce, ve kterých mohou působit pouze obce, mohou obce 
spolupracovat také s jinými fyzickými a právnickými osobami, pak se může jednat 
o spolupráci ve formě obchodní společnosti, spolupráci ve formě obecně prospěšné 
společnosti, zájmové sdružení právnických osob, smlouvu o sdružení, občanské sdružení nebo 
spolupráci ke zřízení školské právnické osoby. 

Konkrétní právní rámec, na základě něhož se výše uvedené formy spolupráce u obcí 
uskutečňují, ukazuje tabulka č. 1 a schéma č. 1. 

 
Tab. 1: Formy spolupráce obcí na základě platných zákonů2 

Právní forma 
spolupráce Spolupracující subjekty Zákonná úprava 

Smlouva ke splnění 
konkrétního úkolu Pouze obce Zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích 

Smlouva o vytvoření 
dobrovolného svazku obcí Pouze obce Zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích 

Školská právnická osoba Obce, popř. i jiné 
právnické a fyzické osoby. 

Zák. č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník. 

Zák. č. 561/2004 Sb., 
(školský zákon) 

Obchodní společnost Fyzické i právnické osoby Zák. č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník 

Obecně prospěšná 
společnost Fyzické i právnické osoby 

Zák. č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných 

společnostech 

Zájmové sdružení 
právnických osob Fyzické i právnické osoby Zák. č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník 

Smlouva o sdružení 
Fyzické 

i právnické osoby 
Zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník 

Občanské sdružení 
Fyzické 

i právnické osoby 
Zákon č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů 

Pramen: Upraveno dle internetových stránek: http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6326681 (březen 2010). 

 

                                                

2 Zákonná úprava vždy ve znění pozdějších předpisů. 

http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6326681
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Schéma č. 1: Formy spolupráce obcí v ČR 

 
Pramen: Převzato z internetových stránek: http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6326681 (březen 2010) 

 

Mimo výše uvedené formy spolupráce mohou být obce také vlastníky podílů 
v soukromých podnicích, které tvoří další možnost podnikání (spolupráce) obcí.  

Všechny výše nastíněné formy spolupráce jsou u obcí vhodné pouze za předpokladu, 
že dochází k rozvoji obcí, jejich spolupráce je účelná, efektivní a má pozitivní dopad 
na rozvoj daného území. Po vstupu ČR do Evropské Unie se otevřely možnosti získávání 
externí finanční podpory k realizaci rozvojových záměrů obcí i regionů za někdy alespoň 
částečného předpokladu spolupráce obcí (např. budování cyklostezek), což vyvolalo prudký 
nárůst počtu jedné z forem spolupráce obcí, a to zakládání dobrovolných svazků obcí (někdy 
označovaných jako mikroregiony). Vzhledem k existenci různých forem spolupráce 
a omezenému rozsahu příspěvku se tento bude dále zabývat pouze formou spolupráce DSO 
a ukáže praktickou aplikaci spolupráce obcí na území Moravskoslezského kraje. Od dalších 
forem spolupráce obcí, které mohou fungovat paralelně, je abstrahováno. 

2.1 Spolupráce obcí formou dobrovolného svazku obcí 
Dobrovolné svazky obcí zakládají dvě a více obcí podpisem zakladatelské smlouvy. 

Předmět činnosti vymezuje zákon3 a u této spolupráce se jedná pouze o činnosti vykonávané 
v samostatné působnosti obcí. DSO je základní a nejtypičtější formou spolupráce obcí 
a zpravidla vzniká pro územně ucelenou oblast, vymezenou přirozenými přírodními, 
technickými nebo historickými hranicemi. Členy svazků mohou být pouze obce a města, není 
možné, aby ve svazku byly sdruženy i jiné právnické či fyzické osoby. DSO působící v ČR 
jsou přes řadu společných rysů značně různorodou skupinou, kdy jednotlivé DSO se liší 
jak účelem, tak intenzitou a náplní spolupráce. 
                                                

3 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6326681
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Spolupráce obcí formou DSO může v samostatné působnosti pomoci snížit administrativní 
zatížení obcí, což bývá velmi účelné, zvláště jedná-li se o populačně malé obce. Předmětem 
činnosti jsou zpravidla úkoly v oblastech školství, sociální péče, zdravotnictví, ochrany 
životního prostředí, čistoty obce, sítí technického vybavení, dopravní obslužnosti, správy 
majetku obcí apod. 

DSO lze rozlišit na monotematické svazky a na zájmová území, tzv. mikroregiony, 
jak bývají někdy nepřesně nazývány všechny svazky obcí. Označení mikroregion je nejvíce 
vhodný pro takové svazky obcí, které zastřešují poměrně kompaktní území s výraznými znaky 
socioekonomické a geografické sounáležitosti, která je u mnoha vzniklých svazků dána 
z historie, novodobě pak z důvodu dopravy do zaměstnání, či z důvodu společných problémů 
(např. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska). 

Zakládání a forma spolupráce obcí pomocí dobrovolných svazků obcí (DSO) má v ČR 
z pohledu dopadů na veřejné finance a zabezpečení veřejných služeb pro obyvatelstvo 
příslušných obcí jistě pozitivní dopady. Z různých výzkumů (veřejně publikovaných) vychází, 
že obce se často stávají členy více DSO najednou. Členství obce hned v několika svazcích 
DSO tak z pohledu tříštění jimi vložených finančních prostředků (z vlastního rozpočtu) 
postrádá logický smysl a automaticky vede k rozmělnění zdrojů, úsilí i aktivit a u řady obcí 
je tak členství v některém z DSO pouze formální záležitostí.  

U členských obcí jednotlivých DSO také přetrvává zájem o prosazení především 
individuálních zájmů konkrétní obce a ke skutečné spolupráci obcí dochází zřídkakdy. 
Příkladem může být např. počet vzniklých DSO, kterých je v ČR asi 900, není výjimkou, 
že jedna obec je členem hned několika uskupení. 

3. Zhodnocení praktické spolupráce obcí formou DSO 
v Moravskoslezském kraji 

Pro praktickou část příspěvku byly vybrány všechny DSO založené v Moravskoslezském 
kraji. U existujících DSO byla zjištěna níže uvedená spolupráce, kdy ze všech obcí 
Moravskoslezského kraje je většina z nich zastoupena minimálně jednou v některém 
z uvedených DSO, není však výjimkou, že jedna obec je součástí hned i několika různých 
DSO (přičemž vymezený účel jednotlivých svazků je někdy stejný). Tabulka č. 2 uvádí plné 
názvy DSO, jejich účel (pokud se jej podařilo zjistit) a začlenění do okresů 
Moravskoslezského kraje, na jehož území je DSO zřízen. 

 
Tab. 2: DSO v Moravskoslezském kraji 

Okres Název DSO Účel svazku – spolupráce za účelem 

Opava Hlučínsko - Plyn - Sever - 
Zájmové sdružení obcí 

Účelové sdružení obcí Bělá, Darkovice, Hať, Chuchelná, Píšť, 
Šilheřovice, Vřesina a Závada pro výstavbu plynovodu. 

ČOV a kanalizace Hradec 
nad Moravicí - Branka u 
Opavy 

Za účelem koordinace projektové přípravy čistírny odpadních 
vod a kanalizace (dále jen ČOV), následné realizace, uvedení do 
provozu a provozování této investice. 

Mikroregion Matice 
slezská 

Rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné 
spolupráce, koordinace projektů v obecní a podnikatelské sféře. 

Svazek obcí mikroregionu 
Hlučínska 

Předmětem činnosti je především spolupráce mezi obcemi v 
oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární 
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ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, 
cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné 
zeleně, shromaždování a odvozu komunálních odpadu a jejich 
nezávadného zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění 
odpadních vod; zavádění, rozšiřování a zdokonalování 
inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění 
dopravní obslužnosti daného území, podpora výstavby 
cyklostezek; úkoly v oblasti ochrany ovzduší a správa majetku 
obcí. 

Mikroregion Hvozdnice Realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu 
svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, 
rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, 
rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu, ochrany 
životního prostředí, propagace regionu a vytváření příznivých 
vnitřních a vnějších vztahů. 

Venkovský mikroregion 
Moravice 

Vzájemná pomoc a koordinace při řešení problémů ve všech 
oblastech mikroregionu a příprava projektů pro získání podpory 
ze státních dotačních titulů a programů EU. 

Svazek obcí mikroregionu 
Hlučínska - západ 

Zlepšování a prohlubování hospodářské, kulturní a jiné 
spolupráce mezi členy. 

Plyn SHO - Zájmové 
sdružení právnických osob 

Plošná plynofikace území obcí Služovice, Hněvošice, Oldřišov. 

Sdružení obcí přírodního 
parku Moravice pro 
plynofikaci obcí 

Sdružení obcí pro výstavbu plošné plynofikace na území 
dotčených obcí. 

Sdružení obcí Hlučínska Zlepšování a prohlubování hospodářské, kulturní a jiné 
spolupráce mezi členy. 

Sudický Výběžek - 
Zájmové sdružení obcí 

Výstavba obchvatu obcí Sudice, Hněvošice a Služovice. 

Svazek obcí pro provoz 
skupinového vodovodu 
Litultovice 

Provoz skupinového vodovodu Litultovice. 

Bruntál Sdružení obcí Albrechticka nezjištěno 

Dobrovolný svazek obcí 
'Loučka' 

nezjištěno 

Mikroregion Opavsko 
severozápad Všestranný rozvoj zájmového území. 

Mikroregion Krnovsko Spolupráce členů svazku obcí při realizaci strategického plánu 
ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany 
životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, kulturních a 
historických hodnot regionu a propagace regionu. 

Quingburk Realizace regionálního rozvoje, rozvoj cestovního ruchu. 

Mikroregion Slezská Harta Koordinace regionálního rozvoje, rozvoj cestovního ruchu. 
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Mikroregion Slunečná Aktivní podpora zájmů a činností obcí, okresu, právnických 
i fyzických osob v území obcí, které odpovídají realizaci cílů 
mikroregionu. 

Mikroregion - Sdružení 
obcí Osoblažska Obnovení prosperity a rozvoj území Osoblažska. 

Sdružení obcí Praděd nezjištěno 

Sdružení obcí Rýmařovska Regionální rozvoj, podpora cestovního ruchu. 

Sdružení obcí Vrbenska Rozvoj a podpora cestovního ruchu, rekreace, ekonomický rozvoj 
regionu. 

Voda - zájmové sdružení 
obcí za účelem výstavby 
a provozování skupinového 
vodovodu Osoblažsko 

Sdružení obcí za účelem výstavby a provozování skupinového 
vodovodu Osoblažsko. 

Nový Jičín Sdružení obcí Bílovecka Rozvoj území členských obcí, prosazování společných cílů. 

Mikroregion Odersko Vzájemná spolupráce, obnova a rozvoj venkovských sídel, rozvoj 
venkovské infrastruktury, rozvoj místního průmyslu, rozvoj 
zemědělství a ochrana životního prostředí, zviditelnění 
zájmového území rozvojem cestovního ruchu, spolupráce na 
destinačním managementu sub-regionu POODŘÍ. 

Mikroregion Frenštátsko Rozvoj území členských obcí, prosazování společných cílů. 

Povodí Sedlnice, zájmové 
sdružení obcí 

Propagace regionu, poskytování si rychlé a účelné pomoci v 
případě katastrof a živelných pohrom, revitalizace toků. 

Svazek obcí regionu 
Novojičínska 

Odkanalizování vybraných měst a obcí 

Novojičínského regionu. 

Region Poodří Realizace aktivit ve venkovském prostoru s využitím společných 
strategických dokumentů k podpoře udržitelného života na 
venkově. 

Frýdek - 
Místek Mikroregion Bystřice-

Nýdek 
Mikroregion Bystřice-Nýdek je sdružení dvou sousedních obcí, 
Bystřice a Nýdku, které se snaží řešit společné problémy na 
principech vzájemné spolupráce. 

Svazek obcí Čistá Odra Svazek obcí Čistá Odra je majetkový správce a provozovatel 
tlakové kanalizace na území obcí Ostravice a Frýdlant nad 
Ostravicí. 

EKO GAS - zájmové 
sdružení obcí Frýdlant nad 
Ostravicí 

DSO není od roku 2007 aktivní. 

Sdružení obcí Frýdecko-
Místecka 

Vytvoření většího subjektu za účelem vstupu do již existujícího 
euroregionu Beskydy, realizace projektů na podporu cestovního 
ruchu. 

Zájmové sdružení Cílem sdružení je ochrana a prosazování společných zájmů obcí 
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Frýdlantsko-Beskydy ve všech oblastech. 

Gas Eko - zájmové 
sdružení obcí 

Zájmové sdružení obcí v okolí Mostů u Jablunkova. 

Sdružení obcí 
Jablunkovska 

Spolupráce v oblasti rozvoje komunální sféry, školství, kultury, 
turistiky, sjednocování postupů při využívání prostředků z 
centrálních zdrojů. 

Mikroregion Žermanické a 
Těrlické přehrady 

Prezentace oblasti, rozvoj turistiky, cestovního ruchu, rekreace, 
ekonomický rozvoj regionu. 

Dobrovolný svazek obcí 
Olešná 

Spolupráce v oblasti školství, kultury, tělovýchovy, sociální péče 
a zdravotnictví, rozvoje cestovního ruchu a ochrany životního 
prostředí. 

Sdružení obcí povodí 
Morávky 

Společné úsilí o získání dotací, podpor apod., za účelem zlepšení 
podmínek životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu celé 
oblasti. 

Sdružení obcí povodí 
Olešná 

Vzájemná spolupráce při ochraně životního prostředí, odvádění 
odpadních vod a s tím spojené zavádění inženýrských sítí v rámci 
realizace projektu a investiční akce "Vybudování kanalizační sítě 
v oblasti povodí Olešná". 

Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice 
Brušperk 

Zlepšení ekonomické situace v mikroregionu Povodí Ondřejnice. 

Sdružení obcí povodí 
Stonávky 

Spolupráce členů sdružení v oblasti rozvoje komunální sféry 
cestovního ruchu i ve všech ostatních oblastech působení obcí, a 
to na bázi vzájemně výhodné a nezištné spolupráce. 

Slezský vodohospodářský 
svazek 

Ochrana společných zájmů, zmnožení sil a finančních prostředků 
při prosazování, přípravě a realizaci integrovaného projektu 
týkajícího se výstavby či rekonstrukce kanalizací a čističek 
odpadních vod v rámci širšího programu Revitalizace povodí 
Olše I, který svým rozsahem a významem přesahuje každou 
z členských obcí. 

Svazek obcí "Morávka-
Pražmo" 

Spolupráce v oblasti požární ochrany, školství, sociálních věcí, 
kultury, turistického ruchu, dopravy, odpadového hospodářství, 
údržby veřejného prostranství, životního prostředí a řešení 
dalších blíže nespecifikovaných problémů, přesahujících rámec 
a možnosti jednotlivých obcí. 

Karviná Mikroregion Olše Cílem sdružení obcí je ochrana společných zájmů sdružení, 
zajišťování sdružených finančních prostředků na společné akce 
i zajišťování finančních prostředků z různých podpůrných fondů 
státu i EU. 

Svazek měst a obcí okresu 
Karviná 

Navazuje na činnost stávajícího „Svazu obcí okresu Karviná“, 
pouze reaguje na změnu zákona o obcích a také na nechuť města 
Český Těšín být jeho členem. 

Svaz obcí regionu Karviná Zajišťování kontaktů s regionálními agenturami a hospodářskou 
komorou, spolupráce s Czech Investem, spolupráce s polským 
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Svazem obcí těšínské země. 

Ostrava Sdružení obecních televizí Předmětem činnosti Sdružení je prosazování společných zájmů 
jednotlivých měst a obcí v oblasti lokálního vysílání obecních 
televizí. 

Slezská brána Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků 
při prosazování zájmů přesahujících svým rozsahem a významem 
každé účastnické město či obec, vzájemná spolupráce 
na společných projektech regionu, prezentace regionu. 

Celkem 50  

 Pramen: Vlastní zpracování dle údajů dostupných z internetových stránek jednotlivých obcí. 

 
Z výše uvedené druhé tabulky je patrné, že obce se sdružují za různým účelem, 

u některých sdružení je jejich účel velmi úzce specifikován, u jiných jen velmi vágně, 
což svědčí také o tom, že obce se pomocí této formy spolupráce snaží o získání finančních 
prostředků z různých zdrojů, nejčastěji ze zdrojů poskytovaných z prostředků Evropské unie.  

V rámci existujícího počtu DSO na území Moravskoslezského kraje a dalších možných 
forem spolupráce obcí (více uvedeno v tabulce první), které se nepodařilo u obcí zjistit 
(nejsou veřejně obcemi deklarovány), rozsahu příspěvku a nedostatku veřejně dostupných 
informací o hospodaření jednotlivých DSO v jednotlivých letech (také vzhledem k různé době 
vzniku svazků) se příspěvek konkrétněji individuální meziobecní spoluprací u obcí 
Moravskoslezského kraje dále nezabýval.  

Na základě deklarovaného zaměření (účelu) DSO bylo u výše uvedených svazků obcí 
zjištěno, že nejčastější spolupráce (celkem u 33 DSO) je velmi všeobecně zaměřena 
na všechny oblasti zájmu obcí, které vychází ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedených účelů spolupráce DSO bylo zjištěno, 
že konkrétní spolupráci za určitým účelem má jen 15 vytvořených DSO, kdy nejčastěji 
jde o spolupráci v oblasti vybudování infrastruktury – zejména dopravní (1 DSO), plynovodů 
(5 DSO), vodovodů, kanalizací a ČOV (8 DSO).  

3.1 Poznatky z praktického fungování meziobecní spolupráce na území 
Moravskoslezského kraje 

V České republice se státní orgány v rámci zefektivnění veřejných financí u obcí vydaly 
spíše než cestou nuceného slučování obcí, cestou motivace obcí k vzájemné dobrovolné 
spolupráci, tzv. meziobecní spolupráci, tím, že nastavily legislativní pravidla fungování 
a umožnily obcím vytvořit různé formy sdružení.  

Meziobecní spolupráce, někdy také nazývaná jako dobrovolná, je jednou z možných cest, 
jak vést obce k integraci územní samosprávy a zefektivnění veřejných financí. Z pohledu obcí 
jde o to, že se na základě ekonomických podnětů vytváří větší celky za účelem efektivnějšího 
financování určitých předem vymezených aktivit.  

Hovoří-li se o meziobecní spolupráci v ČR, jedná se zpravidla o dobrovolný svazek obcí 
(DSO) nebo zájmové sdružení právnických osob (ZSPO) upravené občanským zákoníkem.  

Vzhledem k rostoucí úloze obcí v ekonomickém, sociálním a kulturním rozvoji je forma 
dobrovolných svazků obcí častější a jednou z mála možností, jak lze dosáhnout v určitých 
oblastech poskytování služeb svým občanům požadované úrovně rychleji při spojení několika 
obcí, než kdyby se danou oblast snažila zabezpečit každá obec samostatně. 
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Ukazuje se ale rovněž, že ani současná organizační a právní forma umožňující různé 
podoby spolupráce obcí není v ČR plně dostačující vzhledem k stále stejnému (nezvyšujícímu 
se) objemu financí, které stát obcím na základě zákona o rozpočtovém určení daní přiděluje.  

Značnou bariérou funkční spolupráce obcí je i charakter jejich administrativní správy, 
se kterou se nejvíce potýkají zejména malé obce. Pro ně je však podmínkou úspěšného 
rozvoje právě možnost spolupráce a sdružování. Intenzita spolupráce obcí má však 
své hranice - při zachování jejich individuální suverenity by neměla narušit možnost aplikace 
principu subsidiarity, což znamená, že obce by měly dělat to, co zvládnou nejlépe, činnosti 
vyžadující specifickou odbornost by měly být vykonávány na úrovních, kde je možno 
je vykonávat efektivněji. 

Jde zejména o hledání vhodných zdrojů vnitřních i vnějších. U většiny obcí ČR (zejména 
malých) nejvíce chybí vlastní zdroje, a to jak personální, tak i materiální a zejména finanční. 
Nedostatek finančních prostředků se objevuje jako jeden z nejčastěji deklarovaných 
problémů, podmiňujících další rozvoj obcí a regionů.  

Spolupráce je významným vztahem ve všech oblastech lidské společnosti. Umožňuje 
snadněji a účinněji dosáhnout potřebných výsledků a v řadě případů není možné cíle 
bez spolupráce dosáhnout vůbec. Regionální politika, která usiluje o snižování rozdílů mezi 
jednotlivými regiony a zabezpečuje jejich harmonický rozvoj, vyžaduje i nutnost spolupráce 
obcí, avšak samotné členství jednotlivé obce v DSO jí automaticky nezaručí dosažení 
předsevzatých výsledků. 

Ke sloučení obcí zaujímá v současné době (2010) na základě výzkumů většina hlavních 
představitelů obcí (starostů) negativní postoj a nepříznivou finanční situaci se představitelé 
obcí snaží u své obce vyřešit zejména sdružováním se a spoluprací s jinými, nejčastěji 
okolními obcemi.  

4. Závěr 
Na základě zjištěných obecných poznatků o meziobecní spolupráci lze konstatovat, 

že aktivní dobrovolná spolupráce obcí, která je jednou z cest k integraci územní samosprávy 
a zefektivnění veřejných financí v ČR, není u DSO bez konkrétně definované ekonomické 
podpory ze strany státu ve větší míře uplatňována.  

Z praktické části příspěvku zaměřené na meziobecní spolupráci na území 
Moravskoslezského kraje (tab. 2) vyplynulo, že obce se sdružují za různým účelem. 
U některých sdružení je účel svazku velmi úzce specifikován, u jiných je uveden jen velmi 
vágně, což může znamenat ze strany obcí, že k uzavření smlouvy o meziobecní spolupráci 
dochází pod vidinou snadnějšího získání finančních prostředků z různých zdrojů, nejčastěji 
z prostředků plynoucích z rozpočtu EU.  

Ze zjištěné spolupráce obcí formou DSO za účelem zlepšení „všeho“, tato nutně nemůže 
fungovat tak, jak by si obce samy přály, zejména za předpokladu, že žádná z nich není 
ochotna vnést do vzájemné spolupráce více než ostatní obce (finanční prostředky odváděné 
do rozpočtu DSO jednotlivými obcemi jsou často dle počtu trvale žijících obyvatel v obci) 
a stát automaticky vytvořeným DSO žádné dodatečné finanční prostředky nepřiděluje. 

Podrobněji zpracovanou analýzu o stavu meziobecní spolupráce nebylo možné zpracovat 
z důvodu nedostatku volně dostupných informací a také z důvodu vymezení rozsahu počtu 
stran pro jednotlivé příspěvky. Na základě zjištěných poznatků ale lze konstatovat, že aktivní 
dobrovolná spolupráce obcí, ač je jednou z cest k integraci územní samosprávy a zefektivnění 
veřejných financí, je bez ekonomické podpory ze strany státu jen velmi malá. Uvedený stav je 
zřejmě dán výsledkem historického vývoje u obcí ČR v druhé polovině dvacátého století 
a mentalitou obyvatel, kteří tuto dobu mají stále v paměti. Hledání smyslu meziobecní 
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spolupráce v současných podmínkách České republiky tak především vyžaduje změnu 
přístupu od pasivního praktického uplatnění zákonné možnosti sdružování obcí k aktivnímu 
využití v kontextu celkových veřejných financí. 
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AKTUÁLNE K PROBLEMATIKE KVALITY A EFEKTÍVNOSTI 
VÝKONU VEREJNEJ SPRÁVY V SR 

Kornélia Beličková  
NHF EU v Bratislave, Katedra financií 

Abstract: The author´s paper has the aim to assess briefly the issue of quality and efficiency 
of the public administration in Slovakia today compared with the past, when the focus of 
attention in the state budget reporting was cash principle. Since has made some significant 
changes regarding the budgetary process as a whole, i.e. in all its phases (stages).  
Keywords: State Budget, Budget process, Changes in the Budgetary Process, Government, 
Budgeting Information System 

1. Úvod 
Autorka príspevku si dala za cieľ zhodnotiť stručne problematiku kvality a efektívnosti 

výkonu verejnej správy v SR v súčasnosti, kedy oproti praxi z minulosti, keď bol 
stredobodom pozornosti štátny rozpočet vykazovaný v hotovostnej báze, nastalo v súčasnosti 
niekoľko zásadných zmien, ktoré sa týkajú rozpočtového procesu ako celku, to znamená 
všetkých jeho fáz (etáp). 

2. Formulácia problematiky 
Vychádza z tézy, že: 

• hlavným cieľom fiškálnej politiky by mala byť prioritne podpora rastu ekonomiky, 
smerovanie k dlhodobo udržateľnej pozícii verejných financií, znižovanie miery 
prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií a plnenie maastrichtských kritérií 

• a následne po definovaní základného cieľa fiškálnej politiky je dôležité určiť rámec na 
zostavenie rozpočtu všetkých subjektov verejnej správy, kde vláda nemá úplnú kontrolu 
nad finančnými tokmi, čo je na jednej strane spôsobené decentralizáciou právomocí a na 
strane druhej odlišným regulačným rámcom. 

3. Riešenie problému 
Vychádza z cieľa príspevku, kde je potrebné zhodnotiť stručne udalosti ostatného obdobia 

v danej oblasti a načrtnúť vývoj do blízkej budúcnosti a to hlavne tých, ktoré sa týkajú zmien 
v rozpočtovom procese. 

Prvou je, že pozornosť sa nesústreďuje len na štátny rozpočet, ale na celý okruh verejnej 
správy – to znamená pozornosť sa sústreďuje na rozpočet verejnej správy ako celok– alebo 
inak povedané, na sústavu verejných rozpočtov. 

Druhým veľmi podstatným rozdielom je vykazovanie hospodárenia na akruálnom 
princípe – to znamená s časovým rozlíšením. Metodika ESA 95 poskytuje analyticky 
pravdivý obraz o hospodárení verejnej správy, preto sa používa pri medzinárodných 
komparáciách a sú v nej formulované ciele a pravidlá EÚ. V praxi existujú dôvody, ktoré 
zapríčiňujú odchýlku medzi hotovostnými a akruálnymi daňovými príjmami a tie v tejto fáze 
nie sú kvantifikované. Jedným z dôvodov môžu byť legislatívne zmeny. Rozdiel medzi 
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akruálnym a hotovostným výnosom závisí od toho, či ide o zvýšenie alebo zníženie daňového 
zaťaženia na prelome rokov. 

Treťou zásadnou zmenou v rozpočtovom procese Slovenskej republiky je prechod na 
viacročné rozpočtovanie. V prvom štádiu viacročného rozpočtovania NR SR schvaľuje len 
rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky 
v schválenom rozpočte verejnej správy sú orientačné. K ich spresňovaniu môže dôjsť, ale len 
v odôvodnených prípadoch. 

Štvrtá zmena sa odvíja od septembra 2004, kedy NR SR schválila komplexný návrh 
fiškálnej decentralizácie. Skladá sa zo zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samosprávy (č. 564/2004), zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
(č. 583/2004) a zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (č. 582/2004).  

Osobitným piatou zmenou je transformácia štátnych fondov. Svetová banka v rámci 
poskytnutia technickej pomoci zistila nedostatky systému ich fungovania – napr. problém 
transparentnosti, duplicitu, vylúčenie z normálnych rozhodovacích procesov, komplikovanú 
štruktúru rozhodovania, preto k 1. 1. 2003 prebehla ich transformácia. 

Z obvyklého počtu kapitol štátov EÚ vychádzal pôvodný zámer vlády SR znížiť počet 
rozpočtových kapitol (49) v roku 2002 na 20. Od roku 1993 pribudlo v štátnom rozpočte 15 
rozpočtových kapitol. Dnes je stav takýto: od roku 2006 sa počítalo s 34 kapitolami. 
Nástrojom na tieto zmeny sa stali programy – programové rozpočtovanie, ktoré umožňuje 
navrhnutie výdavkov na konkrétne ciele tak, aby bolo zabezpečené ich účelové určenie. 
V súčasnosti máme v SR 31 (rozpočtových) kapitol. 

1. Kancelária Národnej rady SR 
2. Kancelária prezidenta SR 
3. Úrad vlády SR 
4. Ústavný súd SR 
5. Najvyšší súd SR 
6. Generálna prokuratúra SR 
7. Najvyšší kontrolný úrad SR 
8. Slovenská informačná služba 
9. Ministerstvo zahraničných vecí SR 
10. Ministerstvo obrany SR 
11. Ministerstvo vnútra SR 
12. Ministerstvo spravodlivosti SR 
13. Ministerstvo financií SR 
14. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
15. Ministerstvo zdravotníctva SR 
16. Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 
17. Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR 
18. Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR 
19. Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR 
20. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
21. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
22. Štatistický úrad SR 
23. Úrad pre verejné obstarávanie 
24. Úrad jadrového dozoru SR 
25. Úrad priemyselného vlastníctva SR 
26. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
27. Protimonopolný úrad SR 
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28. Národný bezpečnostný úrad 
29. Správa štátnych hmotných rezerv SR 
30. Všeobecná pokladničná správa 
31. Slovenská akadémia vied 

Šiesta zmena sa týka programového rozpočtovania, čo v praxi znamená nový prístup 
k rozpočtovaniu výdavkov na konkrétne ciele formulované v programoch. V programovom 
rozpočtovaní ide o spôsob prípravy návrhu výdavkov ŠR, ktorého zámerom je hlavne 
zabezpečiť účelnosť a efektívnosť výdavkov ŠR a väčšiu transparentnosť pri nakladaní 
s prostriedkami rozpočtu. 

Siedma zmena sa týka zefektívnenia správy rozpočtových prostriedkov a správy 
finančných prostriedkov štátu. Od 1. 1. 2005 je plne funkčný systém Štátnej pokladnice.  

Ďalšia ôsma zmena je spojená s dátumom 1. mája 2004, kedy sa Slovenská republika 
stala právoplatným členom Európskej únie. Od vstupu SR do EÚ „dobehla“ešte pomoc 
z predvstupových fondov PHARE, ISPA, SAPARD čerpaním záväzkov schválených pred 
dňom vstupu do EÚ. Táto predvstupová pomoc nebola súčasťou príjmov a výdavkov 
štátneho rozpočtu SR a vykazovala sa v bilancii Národného fondu1. V roku 2008 SR po 
prvýkrát odviedla príspevky do Európskeho rozvojového fondu.  

Deviata zmena sa týka sústavy verejných rozpočtov: 
Sústavu verejných rozpočtov tvorí všeobecne: 

ð nadnárodný rozpočet 
ð národný rozpočet a 
ð rozpočty nižších vládnych úrovní. 

S aplikáciou na podmienky Slovenskej republiky túto sústavu tvorí: 
ð nadnárodný rozpočet – rozpočet Európskej únie (1) 
ð národný rozpočet – štátny rozpočet (1) 
ð rozpočty nižších vládnych úrovní – rozpočty vyšších územných celkov (8) 

a rozpočty miest a obcí (2886) 
pričom do sústavy verejných rozpočtov ďalej patria a nazývame ich aj ostatné rozpočty 
súčasnej rozpočtovej sústavy Slovenskej republiky: 
ð Rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií 
ð Rozpočet Sociálnej poisťovne 
ð Rozpočty verejných zdravotných poisťovní 
ð Rozpočty štátnych účelových fondov 
ð Rozpočet Slovenského pozemkového fondu  
ð Rozpočet Fondu národného majetku 
ð Rozpočet Slovenskej konsolidačnej, a.s. 
ð Rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
ð Rozpočty verejných vysokých škôl 
ð Rozpočet Slovenskej televízie 
ð Rozpočet Slovenského rozhlasu 
ð Rozpočet Rozhlasovej a televíznej spoločnosti, spol. s r.o. (RTVS, s.r.o.) 
ð Rozpočet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

                                                

1 Národný fond bol zriadený v zmysle uznesenia vlády SR č. 856 2.12.1998. Je súčasťou decentralizovaného 
systému implementácie (DIS) troch predvstupových fondov – PHARE, ISPA, SAPARD. Od marca 2003 je 
organizačne začlenený do sekcie európskych záležitostí MF SR. 
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4. Záver 
Efektívnosť vynakladania verejných zdrojov je okrem legislatívnych podmienok 

zabezpečená predovšetkým tvrdými rozpočtovými obmedzeniami a adekvátnou kontrolou. 
Výrazný vplyv na deficit rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95 majú v rozpočtoch 
ostatných subjektov verejnej správy najmä Sociálna poisťovňa a Fond národného majetku 
Slovenskej republiky. 

Správcovia kapitol štátneho rozpočtu (vrátane organizácií v ich pôsobnosti) rozpíšu limity 
výdavkov na roky 2011 až 2013 do programov, podprogramov, projektov/prvkov, 
podprogramov medzirezortných programov2.  

Spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2011 pozostáva zo schváleného rozpočtu na bežný 
rok, návrhu rozpočtu na rok 2011, 2012 a 2013 je na univerzálnych formulároch. 

Rozpočtový informačný systém („RIS“) poskytne údaje z hore uvedených formulárov 
zostavami z RIS-u. Do rozpočtov na každej úrovni sa do súčtu príjmovej časti nezahŕňajú 
granty, t. j. v hlavnej kategórii 300 položky 311, 321, 331, 332. Tieto položky majú 
informatívny charakter a zostavovateľ rozpočtu je povinný predpokladaný príjem grantov v 
príslušnom roku na nich uviesť. Očakávaný príjem naturálnych grantov sa uvádza slovne v 
„Poznámke“. Súčasne je potrebné granty uviesť i na strane výdavkov v „Poznámke“k 
výdavkovým položkám, v rámci ktorých sa predpokladá ich použitie. Rovnaký postup na 
strane výdavkov platí i pre prípadné prijaté vládne úvery, t. j. musí byť zrejmé, aké výdavky 
sa uvažuje kryť úverovými zdrojmi. Súčasťou hlavnej kategórie 300 sú prijaté transfery, 
položky 312, 322, 341, ktoré na rozdiel od grantov, je zostavovateľ rozpočtu povinný zahrnúť 
do súčtu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Zber informácií pre tvorbu návrhu rozpočtu 
na roky 2011 až 2013 bude prebiehať prostredníctvom aplikačného programového vybavenia 
RIS. Spracovanie bude realizované centralizovaným spôsobom, prostredníctvom počítačov 
pripojených do DataCentra v rámci RIS-u. Kapitoly a ich organizácie, zostavujúce návrh 
štátneho rozpočtu v systéme RIS, budú podporované pri jednotlivých činnostiach jeho 
navigačnými prostriedkami. Z dôvodu zabezpečenia kontinuálnosti rozpočtu na rok 2011 v 
priebehu celého rozpočtového procesu, umožní Rozpočtový informačný systém modifikáciu 
návrhu rozpočtu iba v tých kapitolách, kde dôjde k zmene rozpočtu či už po rokovaniach s 
ministerstvom financií, po rokovaní vlády SR k návrhu rozpočtu alebo po rokovaní v 
Národnej rade SR. Ostatné kapitoly štátneho rozpočtu budú používať pôvodný rozpis svojho 
návrhu rozpočtu v celom rozpočtovom procese, t. j. od návrhu východísk po parlamentný 
rozpis. Zber a spracovanie návrhu rozpočtu na roky 2011 až 2013 podľa jednotlivých 
organizácií kapitol zabezpečuje správca kapitoly prostredníctvom aplikačného programového 
vybavenia RIS v centrálnej databáze RIS-u. Jednotlivé organizácie sa v prípade potreby 
konzultácie obracajú vo vecnej problematike na svojho správcu kapitoly a v oblasti 
aplikačného programového vybavenia na Centrum podpory užívateľov. 
 

                                                

2 Pre zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2011 až 2013 sa použije rozpočtová klasifikácia schválená opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný 
spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov. 
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ÚLOHA SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE V OTÁZCE 
OCHRANY ZÁJMOVÝCH ZVÍŘAT  

Šárka Brychtová 
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a právy 

Abstract: The article is based on explanation of the complicated relationship among human being and 
animals and its development in the whole history. In the middle of part of this article, author tries to 
introduce some of the privileged animals – for example horses and especially dogs and last research 
of animal intelligence of some of these species. The main part of the article presents the role of public 
administration, especially municipalities and its duty of protection of pets (dogs) in the Czech 
Republic. This part runs problematic of dog shelters (asylums) in relation to public service, local 
government and the whole of society. This article shows questionnaire investigation of dog asylums 
and their problematic; relationship of municipalities and dogs shelters in Pardubice and Hradec 
Králové regions.  

Key words: The animal rights, the animals protection, the dogs asylums, the municipal dogs asylums. 

1. Úvod  
Dějiny člověka jsou neodmyslitelně spjaty s životem zvířat od samého počátku, kam sahá 

jejich existence. Vztah je to, však po celou dobu, v podstatě velmi exploatující. Člověk, 
v rámci svého rozvoje, působí vůči zvířatům i vůči přírodě jako jednoznačně negativní 
element. Nic a nikdo nepůsobí tak devastujícím způsobem. Člověk se stal pánem tvorstva, vše 
podřizuje pokroku, což je pochopitelně dobře, ale ostatní živé bytosti na této planetě 
v podstatě využívá, používá a zneužívá ke svému domnělému prospěchu a rozvoji, sobecky 
a často velmi bezohledně.  

I přes značný posun lidského myšlení v současné době je stále nutné zlepšovat ochranu 
zvířat posilováním lidské ohleduplnosti a soucitu, a to prostřednictvím výchovy a působením 
nevládních organizací. Důležitou roli v této oblasti hrají také státní a samosprávné orgány, 
jejich činnost a důraz na dodržování právních předpisů k ochraně zvířat. [Prchalová 2009] 

2. Vztah člověka ke zvířatům – vývoj a dilema 
Vývoj vztahu evropského člověka k zvířatům prošel a dále prochází poměrně složitým 

procesem. Podle E. Koháka probíhá v podstatě ve třech hlavních stádiích:  
• V období středověku převládala představa zvířete jako níže postaveného bližního. 

Lidé žili se zvířaty v blízkém vztahu, sdíleli s nimi obydlí, dávali jim jména. Zároveň 
s nimi ale zacházeli velmi krutě a bezcitně, využívali je stejně bezohledně jako 
vrchnost své poddané. Toto zacházení v podstatě odpovídalo i křesťansko-židovské 
náboženské tradici, která je nositelkou předpokladu, že příroda a zvířata představují 
nižší svět, který byl stvořen, aby sloužil člověku. Náboženství, však ponechává 
zvířatům alespoň postavení božího stvoření. 

• V novověku se zformovala představa zvířete jako suroviny. Přispěla k tomu i 
racionalistická filozofie R. Descarta a jeho extrémní názor, že zvířata nemají žádné 
vědomí a nejsou tudíž o mnoho více než pohyblivé stroje. Rozšířily se bezohledné 
pokusy na zvířatech. Průmyslová revoluce potom zrušila každodenní, bezprostřední 
vztah člověka a zvířete a zvířata degradovala na pouhé organické stroje. Zvíře tak 
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ztratilo i ten minimální nárok na ohled. S průmyslovou revolucí se zvýšila schopnost 
a touha člověka k výkonnějšímu využívání přírody a zvířat. 

• Až demokratická revoluce přináší myšlenky soucitu a omezování uspořádání 
společnosti na vyšší a nižší. Zvířata začínají být vnímána jako subjekty, nikoli jako 
stroje či nástroje. Šíří se názor, že zvířata jsou cítící, rozumné bytosti s fyziologií a 
procesy velmi podobnými člověku. 

V historii soužití člověka a zvířete tak sledujeme procesy odcizení, ale i sblížení. Pod 
tímto pojmem rozumíme průběžné chápání člověka ceny i života zvířat. Postupně si alespoň 
část veřejnosti začíná uvědomovat potřebu etického nebo alespoň přijatelného soužití se 
zvířecími tvory. Právně dochází k prvním úspěchům v 17. století. První zákon proti týraní 
zvířat byl stanoven v kolonii Massachusetts v roce 1641. Zákon zakázal týrání nebo surovosti 
na zvířecích tvorech, kteří se obvykle chovají pro užitek člověka. První zákony na ochranu 
zvířat v Evropě vstoupily v platnost v Anglii v roce 1822. V roce 1824 vzniká první 
organizace na ochranu zvířat (Královská společnost pro prevenci krutosti na zvířatech). 
Ostatní Evropa začíná Anglii následovat – v průběhu 19. století se tak objevují další 
společnosti pro ochranu zvířat. Už tehdy získaly tisíce členů a začaly ovlivňovat kurs 
společenských změn i politické legislativy.  

Lidské zájmy na jedné straně; lidská ohleduplnost na straně druhé – tak lze v podstatě 
chápat současné dilema filozofie i skutečné ochrany zvířat a vztahu člověka k nim. Je to 
jedno z etických dilemat moderního světa a lze na něj nahlížet ze třech možných hledisek [6]: 

• Utrpení zvířat je nezbytné pro rozvoj lidstva a v zájmu lidského pokroku, 

• utrpení zvířat je neobhajitelnou, neetickou a bezohlednou diskriminací jiných 
živočišných druhů a neoprávněného nadřazeného postavení člověka vůči přírodě, 

• třetí odpověď je hledání kompromisu mezi zajištěním skutečných potřeb lidstva a 
základními potřebami ostatních živočichů.  

Třetí odpověď se zdá být nejrozumnější a snad i možnou postupné realizace. Nic to však 
nemění na faktu, že lidská společnost nedokáže toto dilema v podstatě uspokojivě překonat – 
ti lepší z ní aspoň milují své miláčky a neptají se, kde se vzalo to maso na jejich talíři; ti horší 
se chovají nesrovnatelně hůře. 

3. Psi - privilegovaná zvířata  
Mezi privilegované druhy patřili tradičně koně, kteří často vypovídali o společenském 

postavení člověka a samozřejmě psi, u nichž člověk oceňoval nejen užitečnost, ale i možnost 
blízkosti a schopnost přátelství. Vývoj psovitých šelem, jejichž kostry nacházejí archeologové 
ve vykopávkách pravěkých sídlišť, trval tisíce let. Prapředky dnešních psů byli pravěcí vlci, 
šakali, kojoti a jejich kříženci. Podle stáří různých nálezů koster lze předpokládat, že 
přetváření psovitých šelem na domácí rasy psů se mohlo uskutečnit již před 60 000 lety [5] a 
to současně na různých místech naší planety. Člověk záhy rozpoznal prospěšné schopnosti a 
vlastnosti těchto zvířat a začal je a jejich mláďata ochočovat – využíval je v boji s jinými 
šelmami, ale i v boji s jinými lidskými tlupami. Později člověku pomáhal např. i při 
pastevectví a stával se jeho nejbližším zvířecím přítelem, pomocníkem, společníkem i 
ochráncem. Křížením pak vznikaly různé typy psů a psích plemen. Již před 6 000 lety ve 
starém Egyptě existovalo asi 5 plemen psů – podobali se např. dnešním chrtům, ale i 
jezevčíkům. [5]  
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3.1 Mentální schopnosti psů podle nejnovějších výzkumů  
O inteligenci psů se vyprávějí mýty, jejich život je ze všech ostatních zvířecích tvorů 

nejvíce spjat s životem člověka a tak to jsou právě psi, kteří se stali nejvhodnějším příkladem 
toho, jak snadno se rozvíjejí mentální dovednosti.1 Současní milovníci psů se svými svěřenci 
hovoří a jsou přesvědčeni o tom, že jim jejich čtyřnozí přátelé rozumí. Toto psí nadání bylo 
konečně vědou doceněno, ale až v roce 2001, kdy border kolie Rico v jednom soutěžním 
německém pořadu znal názvy asi dvou set hraček a snadno se učil nové. Ve snaze najít další 
příklady pročetli vědci stovky dopisů od lidí, kteří tvrdili, že jejich pes má podobné nadání. 
Další border kolie Betsy rozuměla dokonce 340 slovům, znala jména nejméně 15 lidí 
a vědecké testy prokázaly, že dokáže přiřazovat předměty k fotografiím. Je to pes v lidské 
smečce, říká o ní její majitelka, my se učíme její řeč a ona se zase učí naši. [7]  

Ústav evoluční antropologie při Institutu Maxe Placka v Lipsku došel při své badatelské 
činnosti se psi k závěru, že slovník Betsy je stejně rozsáhlý jako slovník batolete. Prospěšnost, 
užitečnost, oddanost a jiné vynikající vlastnosti, kterými psi oplývají, dnešní člověk využívá 
v mnoha lidských činnostech – psi jsou schopni pomáhat nevidomým, mentálně či jinak 
zdravotně postiženým, hlídají objekty, pomáhají kriminalistům, jsou nezastupitelní při 
živelných katastrofách, jejich až léčitelské schopnosti se využívají velmi úspěšně 
v canisterapii či prostě nabízejí člověku přátelství.  

3.2  Vztah člověka a psa – dilema až paradox  
Stejně tak jako i u ostatních zvířat a jejich vztahu s člověkem i v tomto případě, přesto, že 

jde o zvíře v podstatě s výsadním postavením, nacházíme však i zde hluboké již zmiňované 
dilema a vzhledem k výše zmíněnému snad až paradox. 

Na jedné straně potřeba ochrany těchto zvířat a zacházení s nimi jako s živými 
inteligentními tvory schopnými soucitu, utrpení a silné citové vazby k člověku, která se běžně 
označuje přátelstvím. Na druhé straně jejich bezpečné soužití v městských kulturách 
současných lidí a nevole části obyvatelstva k problematickému soužití těchto zvířat např. 
v podmínkách sídlišť, velkých měst apod. Současný člověk žijící od dětství často v zajetí 
techniky, počítačů, konzumního způsobu života v podstatě neví, jak se psi zacházet, jak se 
k nim chovat i jak je vychovávat. Většina lidí je v tomto ohledu zcela nevzdělaná. Absence 
znalostí potřeb psů i citu k zvířecím bytostem je u nich evidentní. Lidé si pořizují psy 
z různých důvodů – někteří z nudy, jiní z absence kontaktu s přírodou, někteří dokonce, aby 
byli trendy… Domnívají se však, že nároky a potřeby psa jsou podobné těm, které si nárokuje 
plyšový méďa. A to jsou ty motivy z lepších. Někteří lidé si na zvířatech vybíjejí své životní 
frustrace… Jiní si pořizuji chovné fenky drahých plemen a nechají se tak v podstatě i živit 
nebohým psem. Zvířata závodí, často i bojují, lidé je prodávají… Na druhou stranu vznikají i 
salóny pro psy, psí obchody nebo dokonce psí lázně; existují lidé, kteří se o své psí miláčky 
příkladně starají, někdy až s přehnanou mírou psího přepychu. Lidé psi zařadili do koloběhu 
konzumu podobně jako jiné komodity.  

                                                

1 Pozn.: Charles Darwin rozšířil, při vysvětlování mechanismu lidské inteligence, svoji evoluční teorii i na lidský 
mozek. Byl přesvědčen, že se stejně jako ostatní orgány, musel vyvinout z jednodušších organismů. Kritici 
Darwina sice jeho pozorování v přírodě přirovnávali k úsměvným historkám a nařkli ho z antropomorfismu, 
avšak moderní věda musela těžce přehodnotit svůj názor. Bez Darwinovi evoluční perspektivy nejsou větší 
poznávací schopnosti člověka z biologického hlediska v podstatě vysvětlitelné. [7]  
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Staří, nepotřební, nevýkonní, nechtění nebo jinak znevýhodnění psí jedinci končí na ulici a 
to často v lepším případě. Lidé se pejsků zbavují samozřejmě i z finančních důvodů nebo i 
proto, že se o ně již nemohou, nedokáží nebo prostě nechtějí dále starat. Psi se v současné 
době stávají i objektem pomsty rozvádějících se manželů, či rozcházejících se partnerů. Bytost 
s mentálními schopnostmi batolete se tak často ocitá bez svého boha, kterým člověk pro zvíře 
bezesporu je. Pes, stejně jako všechna domestikovaná zvířata, nedokáže bez svého lidského 
majitele přežít. Antoine de Saint-Exupéry ve své slavné knize sice napsal: Člověk se stává 
zodpovědný za to, co k sobě připoutal…, ale se zodpovědností má řada lidí potíže a 
problematika psů není výjimkou. Řada majitelů psů, však dokáže volit vhodný způsob soužití 
a mezidruhového přátelství… Být psovi dobrým přítelem i pánem. Není to však 
samozřejmostí…. 

Současně, se také zvyšuje povědomí lidí o této problematice – média sice dokáží patřičně 
zdůraznit pokousání člověka nevychovaným agresivním psem, ale na druhou stranu informují 
i o týrání zvířat. Zvyšuje se i počet pořadů o zvířatech i lidech, kteří se jejich problematikou 
zabývají. Média, však jako u všech ostatních zpráv, podléhají tlaku povrchnosti, zkratky či 
zkreslení a tak nezasvěcení diváci sice stejně nedostávají zcela objektivní informace, ale kdo 
chce, ke skutečné podstatě věci se dostat může…  

Tradice ochrany, porozumění a soužití se psi je v České republice poměrně velká. To 
dokládá i fakt, že v celé Evropě máme druhý největší počet domácích mazlíčků (pejsků) na 
počet obyvatel (před námi je pouze Velká Británie2).  

4. Práva a ochrana zvířat v České republice v současnosti 
Za výrazný mezník v novodobé historii České republiky v otázce ochrany zvířat lze 

pokládat začátek 90. let 20. století, kdy se v prostorách pražské Městské knihovny uskutečnila 
schůze, na níž zazněla ostrá kritika katastrofálního stavu tehdy ještě československé ochrany 
zvířat. Ta v podstatě neexistovala – až na několik ojedinělých a beznadějně přeplněných 
útulků a množství stejně nevyhovujících domácích depozit, kde zoufalí ochránci na své 
náklady řešili nejbolestnější případy týraných, nemocných a opuštěných zvířat. [3]  

V roce 1992 je přijímán zákon o ochraně zvířat a ve stejném roce začíná televizní vysílání 
osvětového pořadu „Chcete mě?“; dále v roce 1993 vzniká Ústřední komise pro ochranu 
zvířat a v roce 1994 jedna z našich nejvýznamnějších nevládních, neziskových organizací se 
statutem nadace – Nadace na ochranu zvířat.3 Během 90. let 20. století a na začátku 21. století 
vzniká u nás celá řada nadací a organizací pro ochranu zvířat – např. Cibela, Děti Země, Hnutí 
Different Life – práva zvířat, Nadační fond Psí duše, Nadace otevřená dlaň, Ochrana fauny, 
Společnost pro zvířata, Svoboda zvířat, Liga na ochranu zvířat ČR apod. 

Soubor právních předpisů zabývajících se touto problematikou je v České republice 
poměrně rozsáhlý a je všeobecně přijímáno jejich rozdělení na tzv. přímou a nepřímou 
ochranu zvířat proti týrání. [3]  

• Přímá ochrana zahrnuje ochranu zvířat vymezenou právními předpisy, které 
vymezují, zakazují a postihují činnosti považované za týrání zvířat.  

                                                

2 Pozn.: … jejíž vysloužilí závodní chrti, kteří měli velké štěstí, tráví druhou, ale podstatně lepší část svého 
života u adoptivních zachránců právě z České republiky... 

3 Pozn.: Jejími zakladateli je paní M. Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendlova zemědělská a 
lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Čestnou členkou správní rady 
Nadace je v podstatě mediální tvář české ochrany zvířat – paní Marta Kubišová. 
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• Nepřímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje ochranu zvířat, kterou vymezují 
předpisy upravující zacházení se zvířaty a ochranu jejich pohody a zdraví. Jedná se o 
předpisy, jejichž hlavním cílem není ochrana proti týrání, ale které svým obsahem 
přesto k ochraně přispívají. Jedná se o právní předpisy upravující veterinární a 
rostlinolékařskou péči, chov zvířat, krmiva, ochranu přírody, krajiny, životního 
prostředí a veřejného zdraví, myslivost, rybářství, zoologické zahrady, obchod se 
zvířaty a jejich drezúru, léčivé a chemické látky. V neposlední řadě sem patří i dohody 
a smlouvy s Radou Evropy, neboť vytvářejí základ předpisů pro ochranu zvířat 
v Evropském společenství a jsou v obecných zásadách i součástí našich předpisů.4 

 O orgánech ochrany zvířat pojednává část šestá zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto orgány patří: 

• Ministerstvo zemědělství spolu s Ústřední komisí pro ochranu zvířat, 
• orgány veterinární správy, 
• ústřední orgány státní správy a Akademie věd České republiky, pokud do okruhu jejich 

působnosti spadá předmět činnosti právnických a fyzických osob, které provádějí 
pokusy na zvířatech, 

• Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti, 
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
• působnost na úseku ochrany zvířat vykonávají též ve vymezeném rozsahu obce. 

5. Úloha samosprávy v oblasti ochrany zájmových zvířat v České republice 
V předcházející části je nastíněn stručný vývoj ochrany zvířat a jeho základní dilemata a 

paradoxy. Příspěvek se zmiňuje především o zájmových zvířatech – jmenovitě psech, jejich 
určitém privilegovaném postavení v dějinách ochrany zvířat v Evropě a následující část se 
bude věnovat právě těmto zvířatům a rolí především samosprávy v našich podmínkách a 
současnosti. 

Obec má určité pravomoci v oblasti opuštěných zvířat a útulků pro zvířata, může také 
obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezit prostory pro volné pobíhání psů. Obec projednává v prvním stupni správní delikty, 
dojde-li k porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce obce. 

5.1 Povinnosti a pravomoc obce v oblasti ochrany zvířat 
Podle platných předpisů jsou obce povinny se postarat stejně jako o každou nalezenou 

nebo ztracenou věc5, i o zvířata bez pána. Nejčastěji se jedná právě o toulavé a opuštěné psy. 
                                                

4 Významným zdrojem informací, kde jsou k dispozici nejdůležitější předpisy jsou webové stránky ministerstva 
zemědělství sekce ochrana zvířat, kterou provozuje Ústřední komise pro ochranu zvířat. Dále jsou veškeré 
právní předpisy upravující přímou i nepřímou ochranu zvířat dostupné z: Ochrana zvířat [online]. 2006 
[cit.2010-03-03]. Legislativa. Dostupné z WWW: http://www.ochranazvirat.cz/275/29/cz/file/. 

5 Nakládání s opuštěnými a ztracenými zvířaty je upraveno v občanském zákoníku, protože v soukromoprávních 
vztazích mají zvířata postavení „věcí“. Avšak ustanovení určené pro věci není pro ztracená a opuštěná zvířata 
zcela vyhovující. V případě zvláštní úpravy v zákoně č. 246/1992 Sb., která se chystá do budoucna, by měla 
být ztracená zvířata předávána přímo obci. Některá ustanovení zákona nebo veterinárního zákona však stanoví 
jejich předávání do útulků pro ztracená nebo opuštěná zvířata. V praxi tak někdy dochází k problémům 
v důsledku nejednoznačné právní úpravy. 

„Opuštěná nebo ztracená věc včetně zvířat, jak vyplývá z občanského zákoníku, patří do péče obce. Nálezce si 
tedy zvíře nemůže ponechat. Obec má povinnost se o opuštěná a ztracená zvířata postarat, a tedy má i hradit 
náklady spojené s péčí o zvířata v útulku. Obce mohou pro taková zvířata zřizovat útulky nebo uzavírat 

http://www.ochranazvirat.cz/275/29/cz/file/
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Dále na základě podnětu krajských veterinárních správ obce zajišťují technicky buď náhradní 
umístění týraného zvířete, popřípadě jeho odebrání a náhradní péči o něj, nejčastěji v útulku. 
Pravomoc rozhodovat o uvedených případech mají pouze obce s rozšířenou působností ve 
správním řízení, které je vyvoláno podnětem příslušné krajské veterinární správy. Tento 
postup je volen proto, že pracovníci úřadů obcí lépe znají místní prostředí a mohou lépe 
posoudit situaci.  

Obce, tj. samozřejmě i města, mohou zřizovat obecní útulky pro zvířata, ale mohou také na 
základě smlouvy využít umístění do soukromých útulků nebo takových, které mohou 
provozovat například i zájmové organizace. Útulek musí splňovat podmínky uvedené 
v zákonu č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat a být pod dozorem místně příslušné veterinární 
správy. Provozovatel útulku musí splňovat podmínky o obhospodařování majetku příslušné 
obce, musí proto mimo jiné vést evidenci příjmu, ale i výdeji zvířete; komu a za jakých 
podmínek bylo zvíře svěřeno na jeho žádost. V této souvislosti je třeba připomenout velice 
prospěšnou změnu v zákoně o policii, na jejímž základě může policie od 1.1.2009 vstupovat 
na pozemky a do chovatelských zařízení, kde je důvodné podezření z toho, že zde dochází 
k týrání zvířat. [10]  

Dále mají obce možnost podle ustanovení §24 odst. 2 zákona č. 246/1994 Sb., na ochranu 
zvířat, obecně závaznou vyhláškou upravovat pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů, včetně vymezení pravidel pro 
označování všech psů v obci a evidenci jejich chovatelů. Obecná vyhláška je přijímána a 
schvalována zastupitelstvem.  

Obec se tedy musí postarat o všechna ztracená a opuštěná zvířata, která se vyskytnou 
v jejím katastru. Pokud se majitel o zvíře nepřihlásí do 6 měsíců od jeho převzetí obcí, stává 
se zvíře majetkem obce. V opačném případě má obec právo požadovat od majitele úhradu 
nákladů vynaložených na péči o zvíře. 

Pravomoci obcí v této oblasti vymezuje § 13b zákona, podle něhož může obec k regulaci 
populace toulavých a opuštěných zvířat také provádět: 

• informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na prohloubení 
odpovědného chování člověka k zvířatům, zejména k zvířatům v lidské péči, 

• finanční nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné zvíře, 
zejména psa nebo kočku, 

• odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou k výkonu této 
odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona, 

• podporu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním nekontrolovaných 
zdrojů potravy a neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich 
sterilizace. 

5.2 Obecní útulky, jejich rozdělení, financování 
Útulek by měl být tedy tím zařízením, kde je o nebohá zvířata dobře postaráno, dbá se na 

povinnou vakcinaci, vedou správnou evidenci, spolupracují s orgány státního veterinárního 
dozoru a zvířata jsou vydávána pouze do dobrých rukou. 

- Jak je to ale opravdu v praxi? 

                                                                                                                                                   

smlouvy o péči s útulky soukromými.“PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. 
s. 84. 
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Problematika je poměrně rozsáhlá, ale pokusme se ji stručně postihnout. Obecně se dají 
útulky rozdělit do několika skupin: [3]  

• útulky městské (obecní) – vybudované a spravované městem či obcí, často městskou 
policií - tyto útulky obvykle fungují nejlépe, jsou zajištěné a financované z rozpočtu 
města či obce, některé (převážně ve větších městech) mají i placené stálé zaměstnance,  

• útulky zřízené a spravované právnickou osobou (spolkem či organizací ochrany zvířat) 
– kvalita těchto útulků je různorodá, záleží na možnostech finančních i personálních; 
často mívají smlouvu s městem nebo obcí, která k nim posílá nalezená zvířata a platí 
určitou sumu na péči o ně; některé si však finance zajišťují samy podle možností,  

• útulky soukromé – i zde je kvalita velmi různorodá závislá na finančních možnostech, 
celkově ale v těchto útulcích bývá nejvíce problémů; i tyto útulky mívají smlouvu 
s obcí, často jsou ale závislé čistě na sponzorských darech a dobročinnosti. 

Pokud jde o způsob financování, mají útulky různé možnosti a zdroje [3]:  

• zřízené a financované plně městem či obcí, 

• mají uzavřenou smlouvu s obcí, která platí za pobyt zvířete nalezeného v jejím 
regionu, 

• financované čistě ze soukromých zdrojů a z darů. 

5.3 Obecní útulky, praxe a problémy 
Problémem často bývá snaha obcí vyhnout se povinnosti postarat se o bezprizorní zvířata 

ve svém regionu a neochota dávat na péči o ně jakékoliv peníze z rozpočtu obce a věnovat 
tomu jakýkoliv čas a energii. Jako vše, i toto je především v lidech, zvláště v menších obcích 
velmi záleží na lidech v zastupitelstvu. Často musí nadace a ochránci zvířat v 
některých konkrétních případech tlačit na obce a nutit je k plnění zákonných povinností i 
v této oblasti.  

Dalším zásadním problémem mnoha útulků je nedostatek financí a velká nejistota dalšího 
finančního zabezpečení, závislost na milodarech sponzorů a drobných dárců. Z toho potom 
vyplývají nedostatky v péči o zvířata, pokud jde o výživu, ubytování či veterinární péči.  

Problémem bývá také zajištění všech potřebných povolení a dokumentů (veterinární 
správa, stavební úřad apod.) a přesná evidence zvířat. Bohužel, často jen nadšení nestačí a 
shromažďování velkého počtu zvířat, o které již není možné se za stávajících podmínek a 
z omezených zdrojů kvalitně postarat, je častou bolestí především soukromých útulků. Média 
pak často dělají z těchto lidí šílence; oni však v podstatě jen nestačí všechna zvířata 
zvládnout, nemají na to ani sílu ani zdroje, jen dobrou vůli, dvě holé ruce a malý důchod…  
Často útulky nejsou ochotné z kapacitních důvodů brát psy z jiných regionů nebo od 

soukromých nálezců, spolupracují jen přes obec a přes policii. 
Celkově však ve srovnání s jinými státy Česká republika v péči o bezprizorní zvířata na 

tom, ale není tak špatně, v oblasti psů je zde hodně kvalitních a výborně fungujících útulků a 
mnoho nadšených lidí, kteří dělají, co je v jejich silách. 
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6. Útulky v Pardubickém a Královéhradeckém kraji – jejich fungování, 
spolupráce se samosprávou  

6.1 Vliv ekonomické krize na zhoršování situace v útulcích 
Současná situace se ale v České republice také zhoršuje, důvodem je údajně ekonomická 

krize. Mezi lety 2009 a 2008 se nárůst zvířat odhaduje kolem 30%, situace se v roce 2010 
nezdá být lepší. Jde ovšem o neoficiální údaje, které nedokáže potvrdit žádná instituce, ale 
odhady pracovníků nadací a útulků o takovém nárůstu svědčí. Podle Nadace na ochranu zvířat 
je vliv krize výrazný - žádosti o pomoc přicházejí v této oblasti právě z nechudších regionů 
naší republiky – především z Moravskoslezského kraje, zvláště z Ostravska, nebo ze 
Severočeského kraje. Útulky jsou přeplněné, kotce často nestačí a zvířat uvázaných či 
vypuštěných v blízkosti útulků přibývá. Bohužel vyhazov na ulici nemusí být to nejhorší, co 
se domácím mazlíčkům může stát. Některé sociální skupiny či etnika používají tato zvířata 
pravděpodobně i jako zdroj obživy. I takové případy se objevily především na Ostravsku a 
Karvinsku, známé jsou, však napříč celou republikou.[4] Zvířata se potom mohou spoléhat 
jedině na odhad pracovníků útulku a mediální kauzy, které na tyto případy upozorňují. 

 
Tab. 1 Vybraná data o útulcích v ČR (k 1. 7. 2009) 
Počet útulků v ČR schválených a pravidelně 
kontrolovaných Krajskou veterinární správou 

111 

Počet soukromých útulků (financovaných 
majiteli) 

odhady se pohybují spíše v jednotkách 
(pravděpodobně se v každém kraji takový najde) 

Celkový počet zvířat v útulcích cca 4 500 

Průměrný počet zvířat v útulcích  40  

(rozpětí je však poměrně velké, některé známé 
útulky mají i výrazně přes 100 zvířat) 

Meziroční nárůst mezi lety 2008 - 2009 30%* 

Tradičně největší nápor: prázdniny a Vánoce  

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů Nadace pro ochranu zvířat a Deníku 

* Podle odhadů Nadace na ochranu zvířat. 

Na jaře 2010 bylo provedeno studenty6 Fakulty ekonomicko-správní dotazníkové šetření 
v útulcích Pardubického a Královéhradeckého kraje. Bylo zaměřeno na vyhodnocení aktuální 
situace útulků v řešeném území. Analýza vychází z vlastního pozorování a informací, které 
poskytli pracovníci útulků. Pro šetření byl vypracován dotazník, zpracovaný do 6 okruhů. 
Každý z okruhů byl zaměřen na jedno téma: veřejná správa na úseku ochrany zvířat, 
organizace na úseku ochrany zvířat, zvířata ve sledovaném útulku, údaje o útulku, personál, 
finance. V dotazníku byly voleny tři typy otázek: uzavřené, s předem nabídnutými 
možnostmi; polouzavřené s kombinací nastavených odpovědí a prostoru pro vlastní komentář; 
otevřené se snahou získat vlastní pohled a názor dotazovaného pracovníka útulku. [11]  

                                                

6 Studenti: Erika Hnátová a Hana Černá (provedly šetření a zpracovávaly Pardubický kraj); Iva Dernerová 
(provedla šetření a zpracovávala Královéhradecký kraj). Výzkum byl součástí bakalářských prací jmenovaných 
posluchaček. Všechny tři posluchačky zpracovávaly své práce pod vedením autorky článku. V Pardubickém 
kraji bylo k 1. 7. 2010 - 13 útulků pro opuštěná zvířata, v Královéhradeckém 9. 
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6.2 Útulky v Pardubickém kraji 
Výsledky v obou řešených krajích byly v podstatě srovnatelné a dá se usuzovat na určitý všeobecný 

trend v daných souvislostech na poli ochrany zvířat a vztahu obcí a měst k této problematice v rámci 
ochrany zájmových zvířat. Z toho důvodu uvádím v tomto článku podrobněji pouze Královéhradecký 
kraj. Menší nuance obou krajů a zároveň shrnující závěry uvádím v závěrečném shrnutí výzkumu. 

6.3 Útulky v Královéhradeckém kraji 
V Královéhradeckém kraji se nachází devět útulků pro toulavé a opuštěné psy a několik 

záchytných stanic a kotců. Seznam útulků je uveden v Tab. 2. [12]  

 
Tab. 2: Seznam útulků v Královéhradeckém kraji 

Zdroj: Dernerová I. Úloha státní správy a samosprávy v otázce ochrany zvířat v ČR, bakalářská práce, Fakulta 
ekonomiko-správní Univerzity Pardubice. 2010. 

 

• Veřejná správa v oblasti ochrany zvířat 
Všechny útulky, ve kterých proběhlo dotazníkové šetření, označily úlohu státní správy a 

samosprávy v oblasti ochrany zvířat za ne zcela uspokojivou7. [12]  
Za hlavní nedostatky považují především: 

- nedostatečnou činnost orgánů veřejné správy, 
- malou spolupráci a propojenost orgánů veřejné správy, 
- vyhýbání se povinnostem - především malé obce, 
- spolupráci s městy a obcemi hodnotí polovina útulků jako velmi dobrou, druhá polovina 

jako částečně uspokojivou,  
- problémy s evidencí zvířat, 
- nedostatečnou kontrolu dodržování právních předpisů a mírné postihy za jejich porušení, 
- právní postavení zvířat („věcí“). 

 
                                                

7 Pozn.: Při šetření v Pardubickém kraji dopadlo hodnocení lépe – většina pracovníků útulku hodnotila 
spolupráci s obcemi a městy jako dobrou. 

Název útulku Město/obec Okres 

Útulek pro psy Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové 

Psí útulek Smiřice Smiřice Hradec Králové 

Azyl Skřivany Skřivany Hradec Králové 

Občanské sdružení MÍSTO v Nové Pace Nová Paka Jičín 

Městský útulek pro psy Broumov  Broumov Náchod 

Útulek Hronov Hronov Náchod 

Psí domov Lukavice Lukavice Rychnov nad Kněžnou 

Psí útulek Nový Svět Dvůr Králové nad Lab. Dvůr Králové nad Labem Trutnov 
Útulek pro opušt. a zatoul. psy města Trutnova Trutnov Trutnov 
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• Organizace na úseku ochrany zvířat 
Většina sledovaných útulků se nezajímá o činnost nevládních organizací a nevyvíjí tudíž 

s nimi žádnou spolupráci. Zmíněny, však byly alespoň Svoboda zvířat a Liga na ochranu 
zvířat.  

• Údaje o útulcích 
Co se týká obsazenosti zařízení, všechna jsou téměř nebo úplně zaplněna. Současná 

kapacita nestačí často na množství bezprizorních zvířat - nedostatečná kapacita je tak jedním 
z největších problémů.  

Pokud jde o personální zabezpečení - počet stálých zaměstnanců je velmi nízký (v podstatě 
tak 1-2 nebo žádný). Dobrovolníků je velmi málo. Některé útulky odmítají venčení psů 
širokou veřejností (špatný vliv cizích lidí, nebezpečí útěku apod.), některé ho naopak vítají 
z důvodu předcházení možnému stresu z prostředí útulku, možnosti rychlejšího osvojení psa 
apod. [12]  

• Zvířata v útulcích  
Dle výsledku šetření se přibližně 47% zvířat dostává do útulku v zanedbaném stavu, 40% 

v dobrém nebo uspokojivém stavu a 13% ve velmi zuboženém stavu. 

Asi 68% zvířat si zvykne za několik dní, 18% okamžitě, 12% za několik měsíců a 2% si 
nikdy nezvyknou. 

Následující graf ukazuje, jaké procento v útulcích zaujímají psi v závislosti na jejich 
povaze8, věku, zdravotním stavu apod. 

 

 
Graf 1: Struktura psů v útulcích  

Zdroj: Dernerová I. Úloha státní správy a samosprávy v otázce ochrany zvířat v ČR, bakalářská práce, Fakulta 
ekonomiko-správní Univerzity Pardubice. 2010. 

                                                

8 Pozn.: V grafu je použit termín těžce zvladatelní psi. Jde o zvířata, která byla např.týrána a jejich obranné 
reakce mohou být např. i agresivní. Zkušený chovatel, však obvykle může takového psa zvládnout. Pojem je 
tedy spíše relativní a je použit ve vztahu k méně zkušeným potenciálním chovatelům. 
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• Financování útulků 
Získat informace o financích bývá obvykle nejsložitější záležitostí. Některé útulky, 

především soukromé, nemají přesný přehled o svých výdajích a příjmů mají málo. Nedostatek 
finančních prostředků a nejistota dalšího fungování je pochopitelně největším problémem 
téměř všech útulků. Často jsou závislé na sponzorech a menších dárcích. Městské útulky mají 
v této oblasti jistou výhodu z důvodu financování z městského rozpočtu. V Grafu 5 jsou 
vyjádřeny zdroje finančních prostředků pro útulky v Královéhradeckém kraji: 

 
Graf 2: Zdroje finančních prostředků pro útulky v Královéhradeckém kraji 

Zdroj: Dernerová I. Úloha státní správy a samosprávy v otázce ochrany zvířat v ČR, bakalářská práce, Fakulta 
ekonomiko-správní Univerzity Pardubice. 2010. 

Z grafu vyplývá, že největším zdrojem finančních prostředků jsou poplatky od obcí/měst, 
se kterými má útulek uzavřenou smlouvu (45%), další výrazný zdroj představují finanční 
prostředky od zřizovatele (37%), 15% tvoří sponzoring a dary, 3% soukromé zdroje a 0% 
granty. 

• Z vyhodnocení dotazníkového šetření dále tedy vyplývá, že mezi značné problémy 
útulků se řadí také [12]: 
- nedostatek financí, 
- nedostatečná kapacita, 

- malý počet dobrovolníků, 
- špatná identifikace psů, 

- šíření nepravdivých informací. 
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6.4 Shrnutí, komparace, závěry 
Tab. 3 Legislativa a ochrana zájmových zvířat v útulcích 

• Legislativa 
Pozitivní 
aspekty 
formální 

Pracovníci jednotlivých útulků v obou krajích se v podstatě shodují na přijatelné 
legislativě, která odpovídá až na jednu výtku (viz níže) legislativě vyspělých západních 
zemí. 

Negativní 
aspekty 
formální 

Výtku mají v podstatě především k právnímu postavení zvířete jako věci. Někteří jsou 
ostře proti, jiní si uvědomují, že je tím zajištěna alespoň částečně základní ochrana 
zvířete. 

Pozitivní 
aspekty 
neformální 

Ochota plnit platné předpisy závisí často na pracovních samosprávy – v některých 
obcích je jejich přístup k povinnosti velmi dobrý. 

Negativní 
aspekty 
neformální 

Právních předpisů na ochranu zvířat je dostatek, ale realita je často jiná. Kde není 
žalobce není ani soudce. Lidé často nejsou postihovány za špatné zacházení se zvířaty 
nebo jsou postihováni nedostatečně. 

Míra shody Na nedostatečné postihy za týrání zvířat je míra shody vysoká. U právního postavení 
zvířete již situace není tak vyhrocená, ale i tak je poměrně velká kompatibilita u 
pracovníků útulků za změnu právního postavení zvířete z věci na živého tvora – 
v současné době také probíhá petiční akce. 

Zdroj: vlastní 

Tab. 4 Útulky v obcích a jejich spolupráce 

• Spolupráce s obcemi 
Pozitivní 
aspekty 
formální 

Spolupráce útulků s obcemi je po formální stránce podle řady pracovníků útulků na 
dobré úrovni. V celé ČR existují desítky městských a obecních útulků, které z velké 
části zajišťují financování a chod útulku. 

Negativní 
aspekty 
formální 

Podle řady pracovníků útulků je však spolupráce na nedostatečné úrovni; 
stěžují si na malou spolupráci a propojenost orgánů veřejné správy, na 
vyhýbání se zákonným povinnostem - především v malých obcích.  

Pozitivní 
aspekty 
neformální 

Šetření prokázalo, že obce zajišťují náhradní péči zatoulaným či opuštěným zvířatům. 
Často jsou ochotny útulek podporovat a spolupracovat s ním. 

Negativní 
aspekty 
neformální 

Problémem často bývá snaha obcí vyhnout se zákonné povinnosti9 postarat se o 
bezprizorní zvířata ve svém regionu a neochota dávat na péči o ně jakékoliv peníze 
z rozpočtu obce a věnovat tomu jakýkoliv čas a energii. Jako vše, i toto je především 
v lidech, zvláště v menších obcích velmi záleží na lidech v zastupitelstvu. Často musí 
nadace a ochránci zvířat v některých konkrétních případech tlačit na obce a nutit je 
k plnění zákonných povinností i v této oblasti.  

Míra shody Kvalita spolupráce závisí na konkrétním městě/obci. S městy je spolupráce většinou 
lepší, obce se často vyhýbají problémům s toulavými a opuštěnými psy. Názory na 
spolupráci s obcemi se mohou velmi různit…  

Zdroj: vlastní 

                                                

9 Pozn.: V poslední době se pravděpodobně i vlivem krize situace s financováním útulků pochopitelně horší. 
Jsou zaznamenávány i takové jevy, kdy členové zastupitelstva uvažují o utrácení zcela zdravých psů v útulcích 
(po určité době např. měsíci, třech měsících apod.). Taková iniciativa byla zaregistrována např. od starostky 
v Lanškrouně nebo místostarosty v Kutné Hoře. Tento přístup je zcela nepřijatelný nejen z etického hlediska, 
ale je i protiprávní. 
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Tab. 5 Spolupráce útulků s nevládními organizacemi 

• Spolupráce s nevládními organizacemi  
Pozitivní 
aspekty 
formální 

Existuje celá řada nevládních organizací působících v oblasti ochrany zvířat. Některé 
z nich vypisují granty a projekty v sektoru ochrany – jsou mezi nimi jak české tak i 
zahraniční organizace. 

Negativní 
aspekty 
formální 

Většina řešených útulků Pardubického i Královéhradeckého kraje neudalo žádnou 
spolupráci s takovým typem organizace. V podstatě šetření nezjistilo žádnou 
spolupráci. 

Pozitivní 
aspekty 
neformální 

Pokud útulky spolupracují – tak s osvětovým pořadem ČT – Chcete mě? 

Negativní 
aspekty 
neformální 

Samotné útulku s organizacemi spolupracují minimálně, kromě jiného udávají i 
důvody jiných cílů a jiného stylu práce10 – např., že většina finančních prostředků jde 
na propagaci a zviditelnění samotné organizace; naopak v útulku jde o záchranu 
konkrétního zvířete. 

Míra shody Míra shody je tu poměrně velká – šetření neprokázalo žádnou významnější spolupráce 
útulku a nevládní organizace. 

Zdroj: vlastní 

Tab. 6 Zvířata v útulku, chod útulku – celkový pohled 
• Zvířata v útulku, chod útulku 

Pozitivní 
aspekty 
formální 

Zájmová zvířata mají, vzhledem k zákonům, faktickou šanci na lepší život nebo aspoň 
na život, pokud se ocitnou opuštění, bezprizorní nebo týraní. Téměř všechny útulky 
mají své internetové stránky, na nichž se snaží maximálně komunikovat s veřejností. 

Negativní 
aspekty 
formální 

Žádný ani sebelepší moderní útulek nenahradí lidskou smečku, se kterou jsou psi již 
tisíce let spjati. Práce v útulku také není samozřejmě finančně lukrativní záležitostí… 

Pozitivní 
aspekty 
neformální 

Práce lidí v útulcích je příkladná, často velmi obětavá a je pozitivním příkladem 
lidskosti a přátelství lidí a psů. Dává mnoha zvířatům šanci na nové osvojení 
odpovědnějšími lidmi, než byli jejich původní majitelé. Nacházejí se lidé, kteří dají 
psům nový domov nebo i ti, kteří útulkům pomáhají finančně, materiálně i fyzicky. 

Negativní 
aspekty 
neformální 

Města a obce se často bráni zachraňovat staré a handicapované psy, kteří vyžadují 
zvýšenou péči i lepší veterinární tudíž finanční zabezpečení. Není také výjimkou tajné 
stěhování zvířat do katastru jiné obce nebo dokonce i utrácení zdravých psů. 
V současné době se také útulky setkávají spíše s bezohledností lidí, než ochotou 
zvířatům pomoci. 

Míra shody Většinou se pracovníci útulků shodnou na většině fakt o zvířatech, chodu útulků i 
problémech. Většina zvířat je zcela bezproblémových vhodných k okamžitému 
umístění. Množství opuštěných zvířat, však obvykle převyšuje množství lidí ochotných 
jim věnovat individuální péči a domov. 

Zdroj: vlastní 

 

                                                

10 Pozn.: Spolupráce s organizacemi by jistě mohla přinést určité výhody a představují také jistou formu 
propagace, zdá se být škoda, že útulky tuto šanci nevyužívají, ale pravděpodobně k tomu mají své důvody… 
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Tab. 7 Financování útulků 

• Financování  
Pozitivní 
aspekty 
formální 

Nejdůležitějším zdrojem příjmů jednotlivých útulků jsou poplatky od obcí, se kterými 
má útulek uzavřenou smlouvu a poplatky od zřizovatele. V obou krajích je tento 
podíl velmi vysoký: V Pardubickém kraji tvoří kolem 90%; V Královéhradeckém asi 
82%. Ostatní zdroje tvoří sponzoring a dary od drobných dárců ev. soukromé zdroje 
pracovníků útulku. 

Negativní 
dopady 
formálních 
aspektů 

Každý útulek má stanovenou denní částku pro pobyt zvířete v útulku. Tato částka se 
stanovuje dle příslušných norem. Obec, na jejímž katastrálním území je zvíře 
odchyceno a následně umístěno do útulku, je povinna tuto částku platit po celou dobu 
umístění psa11. Některé útulky mají stanoveny částky nejen pro obce, ale i pro 
fyzické osoby12. Denní částka na jednoho psa je různá, odvíjí se od stavu psa, 
velikosti apod. – obvykle je stanovena v rozmezí 50 – 80 Kč.  

Pozitivní 
aspekty 
neformální 

Podíl drobných dárců a sponzorů se pohybuje v rozmezí cca 10 – 20%. Jedná se o 
nezanedbatelnou částku a je jistě pozitivním aspektem lidské solidarity a pomoci 
zvířatům zcela závislým na člověku. Na konkrétní zvířata v nouzi bývají pořádány 
sbírky, z kterých se financuje např. veterinární ošetření psa, operace apod. Lidé 
pomáhají i materiálně a fyzicky; významnou pomocí je také venčení psů, které však 
mívá svá úskalí především v bezpečnosti a útulky jej využívají různě. 

Negativní 
dopady 
formálních i 
neformálních 
aspektů 

Přestože obce přispívají na nejnutnější provoz – financují krmení, očkování, 
odčervení atd.; placené pracovníky mají jen velké městské útulky, útulky dále mají 
nulovou spotřebu vody, elektřiny atd., většinou mají své studny; kotce nevytápějí 
atd…- mají všechny útulky pochopitelně finanční obtíže, obzvláště ty, kteří se snaží 
pomoci všem zvířatům.13  

Míra shody Všechny útulky mají finanční potíže. Ve větších městech je obvykle situace lepší než 
v malých obcích. Ve městě bývá i stálý placený pracovník 

Zdroj: vlastní 

7. Závěr   
Přes všechny nesporné úspěchy, přijaté zákony, vzniklé nadace a útulky, prakticky však 

zůstává ochrana zvířat, konkrétně psů, převážně na desítkách nadšenců, kteří pracují 
v útulcích či nadacích téměř zadarmo; věnují nebohým zvířatům svůj čas, energii i peníze, 
překonávají mnoho překážek ve formě nedostatku financí, nepřízně počasí a především 
bezohledností lidí. Bez vhodné legislativy a spolupráce s obcemi by to však možné nebylo 
vůbec. V České republice je více než sto útulků, téměř všechny mají zpracované a 
aktualizované webové stránky a snaží se tak – aspoň tímto způsobem - maximálně 
komunikovat s veřejností. Řada obcí své zákonné povinnosti plní, ale nejsou výjimkou 
případy, kdy se svým povinnostem plynoucím ze zákona, snaží vyhnout. Ekonomické zájmy 
kladou mnohdy před zájmy etické, přestože ve většině případů není finanční zátěž na obec 
nijak velká; v malých obcích to však může být samozřejmě problém…  
                                                

11 Jak již bylo zmíněno výše – snaha vyhnout se povinnostem ze strany obcí je někdy vynalézavá (přemístění psa 
do jiného katastru), ale i krutá (snaha psa zbavit života)… 

12 I v tomto případě jsou známé případy fyzické likvidace vlastního psa přímo v kotci útulku, potom co se 
původní majitel dozvěděl, že by měl za odložení psa zaplatit… 

13 Příkladem je např. soukromý útulek Psí domov Lukavice, který se stal útočištěm velkého množství zájmových 
i hospodářských zvířat. Útulek má uzavřenou smlouvu s několika obcemi a je dohodnut o umístění psů asi s 30 
obcemi. Desítky zvířat obhospodařuje jediná majitelka (sama) a několik dobrovolníků. Finanční problémy 
podobných útulků jsou značné a je v podstatě obdivuhodné, že existují lidé ochotní se zvířatům takto věnovat a 
zachraňovat ty, které původní majitel bezohledně opustil. 
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Celkově lze však ochranu zájmových zvířat v České republice hodnotit jako poměrně 
dobrou; problémů je dostatek, finanční těžkosti jsou neodmyslitelné, bez zapálených a 
obětavých nadšenců by situace byla daleko horší, ale i tak lze z globálního pohledu (vzhledem 
k situaci v ostatních státech – např. Slovensku, Bulharsku, Ukrajině, Itálii…) hodnotit roli 
obcí v této oblasti jako dobrou v rámci jejich ekonomických možností… Utrácení zdravých 
zájmových zvířat nebo náznaky takového chování hodnotím jako zcela nepřijatelné, neetické, 
naprosto nevhodné ve vyspělé společnosti a navíc zcela protiprávní a apeluji na všechny 
představitele obcí, aby hledali jiná přijatelná řešení. V neposlední řadě se útulky mohou stát i 
zdrojem pracovních míst; na místě je i spolupráce se školami, dětskými domovy a řadou 
dalších institucí. Člověk (prostřednictvím i obcí a měst) by se neměl, pro ekonomické zájmy, 
vzdávat této kladné role, kterou ve vztahu k zájmovým zvířatům může sehrát.  

… závěr trochu jinak a trochu neformálně…  
Příběhy řady zvířat jsou dojemné, drastické i neuvěřitelné, někteří se dostávají do útulku ve velmi 

zuboženém stavu a trvá měsíce i roky než se zvíře dostane z nejhoršího. Mnozí se svého nového 
domova vůbec nedočkají, jiní umírají někdy i bez zjevné fyzické příčiny – pravděpodobně žalem; 
zvířata velmi špatně snášejí stres a svoji situaci si uvědomují. Přesto se, však díky obětavosti mnoha 
lidí daří řadu zvířat zachránit – psi, kteří se po prožitém utrpení dostanou do dobrých rukou, jsou 
vděční celý život a jejich vztah s člověkem je tak potom příběhem často velkého mezidruhového 
přátelství…. V moderní době přibývá lidí, kteří si uvědomují cenu vlastního kvalitního života a chtějí 
ho dopřát i svým zvířatům. U řady lidí kontakt a život s nimi nahrazuje mezilidské vztahy a vazby, 
někdy částečně, někdy však téměř zcela. Tento jev je zřetelný u lidí nějak handicapovaných, 
osamělých, sociálně jinak vyloučených nebo i bezdomovců. Výsledky např. canisterapie v dětských 
domovech nebo domovech pro seniory jsou určitě ne zcela doposud plně doceněny. 

Bohužel stejně tak existuje bezcitnost, lhostejnost, tzv. ekonomické zájmy, kterými je obhajována 
hloupost, nevědomost i vyslovená krutost. Svět mluví o ekonomické krizi, ale neuvědomuje si, že v krizi 
je už stovky a tisíce možná desetitisíce let – je to krize morální, krize ducha, citu, rozumu i života 
samotného – krize způsobená jen obludností lidského sobectví a lidské hlouposti. 
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PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
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Abstract: Quality and efficiency of the public administration is not assesse according to 
adopted criteria or technical and technological innovations but always according to public 
administration authorities and offices employers – civil servants activities. The decisive role 
in this process is played predominantly by the level and the quality of their education which 
principal is represented first of all by prefessional knowledge and skills. Simultaneously it is 
not possible to reduce the education only on them. The contemporary conception of civil 
servants education is regulated by law only in the case of local government civil servants. 
This possible to consider the mentioned conception – according to the achieved experience – 
as the necessary minimum sufficient only for the acquirement of basic proffessional 
knowledge, respectively of its supplement. The step by step managerial approaches and 
methods implementation in the public administration is required also by principle changes in 
the leading persons – heads of authorities and offices – education. Taking the fact that the 
majority of these employees is graduated from universities into account the preparation of the 
management education type analogically to MBA (Master of Bussiness Administration) and 
MPA (Master of Public Administration) courses seens to be the optimum. 

Keywords: civil servants education, professional knowledge and skills, company culture, 
administration culture, functions and tasks in the public administration, civil servant 
personality, managerial proceeding and methods, management education in the public 
administration, MPA (Master of Public Administration) courses. 

1. Úvod 
Jedním ze základních cílů reforem veřejné správy, které (je otázkou nakolik koncepčně a 

konzistentně) probíhají již více než desetiletí, bylo a v současnosti je zvýšení kvality a 
efektivnosti výkonu veřejné správy. V posledním roce byl tento proces podpořen velmi 
intenzivní informatizací. 

Všechny změny a inovace ať již organizačního či technického a technologického 
charakteru mohou splnit svůj účel jedině v případě, že se setkají s pochopením a vstřícným 
postojem těch, kdo je v konečné instanci realizují - tj. úředníků a pracovníků veřejné správy. 
Občan a občanská veřejnost se nesetkává v běžném životě s „principy reforem“ani 
s „optimalizací správních postupů“, nýbrž vždy s konkrétními lidmi, kteří tyto 
„principy“uvádí v život a zmíněné „optimální správní postupy“vykonávají - tedy úředníky 
veřejné správy. Právě jejich kvalita, kvalifikace, profesní připravenost a osobnostní vlastnosti 
jsou tím, co rozhoduje o konečném úspěchu všech optimalizační kroků a inovativních změn. 

Pracovníci (úředníci) veřejné správy jsou, nejen obrazně řečeno nýbrž zcela reálně, 
aktivním integrujícím prvkem, který jednotlivé komponenty správního komplexu nejen 
spojuje, nýbrž uvádí je v organizovanou činnost. Všechny změny, všechna opatření ke 
zvýšení efektivity a kvality veřejné správy nabývají svůj smysl a mohou plnit svoji funkci jen 
prostřednictvím jednání a konání pracovníků správních institucí. Obecně lze přijmout názor, 
že kvalita výkonu veřejné správy je určována, a to velmi výrazně, právě „kvalitou“fyzického 
nositele tohoto výkonu, tj. lidských zdrojů – konec konců správního pracovníka (úředníka).  
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2. Profesní příprava a vzdělávání 
Pokud se máme zabývat problematikou postavení a zejména profesní přípravou pracovníků 

veřejné správy, bude účelné věnovat několik poznámek pojetí veřejné správy jako určitého, 
relativně dobře vymezitelného „subsystému“společnosti. (Předpokládáme, že i 
„společnost“chápeme jako „systém“.) Klíčem k pochopení funkce veřejné správy a tím i 
k postavení úředníků, nároků na ně a na jejich vzdělávání, je analýza jejího postavení a 
fungování právě jako „subsystému“, jehož „vnitřní“uspořádání a procesy jsou podstatně 
určeny nikoliv jen nároky samotné veřejné správy (subsystému), nýbrž především potřebou 
vývoje „systému“(společnosti). Jak uvidíme, toto poněkud „abstraktní“pojetí přístupu 
k veřejné správě může mít (a také má) řadu konkrétních důsledků právě pro oblast řízení 
lidských zdrojů ve veřejné správě. 

Je třeba přihlédnout i k vývoji systémů veřejné správy, jejichž současná podoba v mnohém 
ovlivnila i typy právní úpravy postavení pracovníků – úředníků veřejné správy. Jde o základní 
typy vztahů pracovníka k organizaci upravující jeho zaměstnanecké postavení, práva a 
povinnosti a podmínky jeho kariérního postupu. (V literatuře bývají označovány jako 
„modely zaměstnanosti úředníků“.) V zásadě lze uvést dva takovéto základní typy1 (modely) 
postavení úředníka (pracovníka) veřejné správy.  

První bývá označován jako „kariérní systém“. Zformoval se především v zemích 
evropského kontinentu a zde také se stal po dlouhou dobu tradičním charakteristickým rysem 
správy vůbec. Vyznačoval se určitou uzavřeností (bývá také v odborné literatuře označován 
za „uzavřený“), s přesně formulovanými podmínkami a požadavky na pracovníky vstupující 
do tohoto systému, stejně tak s přesně formulovanými podmínkami kariérního růstu, a 
způsobů hodnocení. Typickým rysem byla výrazná personální stabilita a pracovníkům 
(úředníkům) poskytoval (s výjimkou závažných disciplinárních přestupků) celoživotní 
perspektivu poměrně společensky prestižního zaměstnání. Jeho „uzavřenost“nebyla jen 
formálně právního charakteru. Na jedné straně, z hlediska pracovníků, výrazně snižovala 
potenciální (i reálnou) konkurenci, na straně druhé byl „odchod“pracovníka (úředníka) na 
pracovní pozice „mimo“správní aparát (tedy výstup ze „systému“) značně nepravděpodobný. 
Rozhodnutí „vstoupit“do tohoto systému, čili rozhodnutí „stát se úředníkem“bylo zpravidla 
rozhodnutím „na celý život“. Je zřejmé, že k takovému „rozhodnutí“se odhodlali především 
lidé s určitými osobnostními rysy a většinou i vyhraněnými hodnotovými preferencemi.2 
„Prostupnost“mezi veřejnou správou (veřejnou sférou) a soukromým sektorem byla 
v takovémto případě výrazně omezena.  

Druhý ze zmíněných „zaměstnaneckých modelů“ve veřejné správě bývá v odborné 
literatuře označován jako „poziční systém“či jako „systém merit“. Jestliže „kariérní 
systém“byl tradičně spojován s kontinentem, poziční systém se postupně utvořil a převládal 
ve Spojeném království. (Výhody a nevýhody obou systémů jsou v literatuře dostatečně a 
důsledně postiženy.) Tento systém bývá označován (na rozdíl od předchozího) jako 
„otevřený“. Otevřený je především pro „vstup“pracovníků na pozice úředníků i z oblasti 
mimo veřejnou správu. Kariérní postup zde není dán striktně pragmatikou „služebního 
postupu“, tj. odpracovanými lety na „předcházejících“pozicích, nýbrž reálnými výkony a 
dosaženými pracovními výsledky (zásluhami). K jeho charakteristikám a předpokladům jeho 
funkčnosti patří (podle příslušné odborné literatury) dobrý a přesný popis jednotlivých 
                                                

1 Oba zmíněné „modely“jsou v příslušné literatuře věnované personálním systémům ve veřejné správě poměrně 
dobře popsány, proto se zde omezíme pouze na postižení některých jejich rysů, vztahujících se k otázkám 
motivace. 

2 Na tuto skutečnost upozorňuje i literatura věnovaná obecné personalistice a psychologii osobnosti. 
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pracovních pozic, včetně explicitně stanovených požadavků na vzdělání a na další 
kvalifikační předpoklady. Jednotlivé pracovní pozice v tomto systému lze obsazovat zpravidla 
pouze prostřednictvím konkurzů, jejichž podmínky je nutno vždy zveřejnit. Konkurzní řízení 
je otevřeno každému, kdo splňuje stanovené konkurzní podmínky. Tím se mění, a to poměrně 
výrazně, podmínky na principiální „kvalifikaci“správního úředníka. Na pozici 
„úředníka“mohou prostřednictvím konkurzu „nastoupit“uchazeči ze „soukromé sféry“, ale 
také „úředníci“se svými zkušenostmi a praxí se mohou ucházet (a zpravidla také uchází) o 
(velmi často lukrativnější) pracovní pozice v soukromém sektoru. 

„Poziční systém“(merit) je (a to nejen v literatuře) spojen s reformami, přesněji 
s modernizací veřejné správy, zejména s postupným zaváděním manažerských metod řízení 
(tzv. New Public Management). Proto se začal i na „kontinentě“prosazovat při obsazování 
vytypovaných řídících manažerských pozic. Je zřejmé, že v rámci tohoto systému bude asi 
nutné nejen preferovat jiné typy motivačních nástrojů než v rámci striktního „kariérního 
systému“, ale i jiný, reálný způsob jejich řízení a je nutno zohlednit tuto skutečnost i při 
koncipování systému vzdělávání. (Pokud se bude tento „zaměstnanecký model“v oblasti 
veřejné správy výrazně prosazovat, lze předpokládat, že se bude měnit i tradiční typ osobnosti 
správního úředníka.) 

Oba zmíněné „modely zaměstnanosti“ve veřejné správě představují v současnosti 
víceméně „teoretické“konstrukce. Ve své „ryzí“podobě se vyskytují více méně sporadicky. 
V realitě se dnes setkáváme zpravidla s určitou (je otázka nakolik vyváženou) kombinací 
obou. (I když lze většinou dominanci jednoho nebo druhého typu poměrně dobře 
identifikovat.) To pochopitelně klade zvýšené nároky na personální řízení, ať již jde 
o způsoby hodnocení pracovníků, koncipování jejich profesního vývoje, včetně vzdělávání; 
tak i využívání motivačních nástrojů a prostředků. 

V České republice se setkáváme ještě s jednou specifickou okolností. Postavení úředníků 
obcí a samosprávných krajů je upraveno zákonem č. 312/2002 Sb., který představuje základní 
právní rámec pro personální řízení. I když se uvažovalo (několikrát) o jeho novelizaci, zůstává 
v platnosti ve stávající podobě do dnešních dnů. V roce 2002 byl rovněž přijat zákon č. 
218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto a 
ostatních zaměstnanců ve správních úřadech. Tento zákon měl nabýt účinnosti (podle původní 
verze) 1. ledna 2004. Úplné nabytí účinnosti však bylo několikrát odloženo (naposledy byla 
jeho účinnost vládou České republiky projednána 14. května 2008. V souvislosti s tím 
účinnost zmíněného zákona byla stanovena na 1. ledna 2012). V letech 2008 (ve druhé 
polovině) a 2009 (v první polovině) byl připravován věcný záměr zákona, který měl nahradit 
jak již zmíněný zákon č. 218/2002 Sb., tak i zákon č. 320/2002 Sb. a upravit (je otázkou, zda 
„sjednotit“)3 postavení (a principy odměňování) úředníků samosprávy i úředníků státní 
správy jednou normou. Ve druhé polovině r. 2009 byly práce na přípravě tohoto zákona 
přerušeny. V současné době se opět na jeho přípravě pokračuje. Lze s vysokým stupněm 
pravděpodobnosti předpokládat, že zmíněný zákon přinese i určitou (je otázka nakolik 
výraznou) změnu do (zákonem upraveného) vzdělávání úředníků samosprávy, ale také může 
(opět s vysokým stupněm pravděpodobnosti „bude“) upravovat i základní požadavky 
a organizaci vzdělávání úředníků státní správy (což zákon 218/2002 Sb. neupravoval). 

                                                

3 Určitým „zdůvodněním“tohoto záměru může být skutečnost, že v u nás existujícím „spojeném modelu“výkonu 
veřejné správy vykonávají z podstatné části státní správu úředníci obcí a samosprávných krajů v přenesené 
působnosti. 
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Vzdělávání pro úředníky samosprávy je dnes upraveno platným zákonem 312/2002. Ten 
stanovuje jak rozsah a typ vzdělání, tak i jeho principiální obsah (18 dnů během tří let, 
vstupní, průběžné vzdělávání, odborná způsobilost, vzdělávání vedoucích pracovníků). 

Vzdělání moderně pojímané, kromě profesních znalostí, vědomostí a dovedností, 
především podstatně rozvíjí způsoby myšlení, schopnosti adekvátního vnímání okolností 
a prostředí, orientaci v odborném, profesním, obecně společenském, politickém, ale 
i kulturním dění, začleňování jevů a událostí do odpovídajícího kontextu a v neposlední řadě 
i schopnost optimální reakce na vnější podněty a impulzy. I když ani zde nejde o úplný výčet 
toho, co bychom u kvalifikovaného pracovníka potřebovali a co lze od moderně 
koncipovaného vzdělání očekávat, můžeme říci, že jde především o takové rysy nebo součásti 
vzdělání, které v běžném smyslu nejčastěji označujeme termíny jako „kultivovanost“, 
„kulturnost“či „přirozenou“, event. „univerzální inteligenci“. Mimo jiné, jsou to právě tyto 
„schopnosti“a „dovednosti“, které vytváří optimální předpoklady pro utváření toho, co je 
v podnikové sféře označováno jako „firemní“kultura a co je základním předpokladem 
k vytváření inteligentní „správní kultury“. Právě ta je často rozhodujícím faktorem při 
hodnocení veřejné správy občany. 

Zmiňujeme-li se o širším rámci vzdělání stávajících i budoucích pracovníků veřejné 
správy, nepomíjíme ani nesnižujeme význam a důležitost odborné, více méně i velmi 
prakticky orientované, profesní přípravy. Nechceme rovněž zastávat názor, že v této oblasti, 
tj. v oblasti profesní přípravy pracovníků veřejné správy, není již nutno hledat cesty 
k efektivnějšímu zvládnutí příslušných znalostí a dovedností. Chceme naopak upozornit 
na skutečnost, že právě nalezení efektivního směru rozvoje a obsahových dominant širšího 
vzdělanostního rámce vytváří předpoklady k tomu, aby ty znalosti a dovednosti, které 
charakterizujeme jako odborně-profesní, a o něž se opírá podstatná část výkonu jak 
standardních, tak i kreativních činností pracovníků veřejné správy, byly zhodnoceny nejen 
výrazně úspěšnějším, nýbrž i flexibilnějším způsobem. Posílení širšího vzdělanostního rámce 
je i jedním ze způsobů usnadňujících a zrychlujících prosazování modernizačních trendů 
směřujících k dosažení evropských standardů veřejné správy. Jde zejména o posílení procesu 
demokratizace, decentralizace a debyrokratizace veřejné správy, zvýšení její efektivnosti 
a celkové koncepčnosti. 

Je jednou z obecně přijímaných (a do značné míry i reálně akceptovaných) skutečností 
požadavek odpovídajícího odborného vzdělání a dalšího průběžného vzdělávání úředníků. 
K jistému uspokojení v tomto směru může vést skutečnost, že ve veřejné správě, zejména ve 
státní správě, většina úředníků má v současné době vysokoškolské vzdělání (zpravidla 
odpovídajícího zaměření) a další vzdělávání úředníků samosprávy je upraveno dokonce 
zákonem. Vysoký počet vysokoškoláků, působících ve veřejné správě, představuje současně 
mimořádně velkou koncentraci „lidského kapitálu“a bylo by vhodné vytvořit i podmínky 
k diskusi o tom, zda stávající legislativní úprava postavení pracovníků veřejné správy vytváří 
dostatečně vhodné podmínky k efektivnímu využití tohoto velmi cenného potenciálu.4 
Součástí dalšího zhodnocování a rozvoje tohoto velmi cenného „lidského kapitálu“je kromě 
praktického výkonu správních činností i systém „dalšího“vzdělávání úředníků veřejné správy. 
Dosavadní zkušenosti však ukazují, že rozsah vzdělávání daný současně platnou zákonnou 
normou (zákon č. 312/2002 Sb.), kterému je věnována zcela po zásluze patřičná pozornost, 

                                                

4 Lze předpokládat, že připravovaná legislativní úprava postavení pracovníků (úředníků) veřejné správy vytvoří 
v tomto směru dostatečně vhodné podmínky. 
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představuje pouze prostor pro zvládnutí a zdokonalování nezbytného profesního minima, 
na něž nelze vzdělávání v žádném případě redukovat.5 

Domníváme se, že stejnou, ne-li větší, pozornost by bylo vhodné věnovat i vzdělávání 
a vzdělávacím aktivitám, které probíhají „nad rámec“ze zákona povinného vzdělávání. 
Rozsah a tématickou orientaci vzdělávání upraveného vzpomínaným zákonem lze, z mnoha 
důvodů, považovat za „dolní limit“6, za určité „minimum“, které nemůže být vzhledem 
k současným úkolům a potřebám veřejné správy považováno za dostačující. K podobnému 
závěru dojdeme, budeme-li sledovat rozsah řízeného vzdělávání (kvalifikovaných pracovníků 
– na vysokoškolské či středoškolské úrovni) v podnikatelské sféře. I když rozsah ani struktura 
vzdělávání zde není „upravena zákonem“, pohybuje se podle expertních odhadů 
u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků mezi 20 až 30 % jejich časového fondu. (V případě 
manažerů je tato část ještě výrazně vyšší.) 

Specifický okruh problémů představuje kvalitní obsahové i organizační zajištění 
vzdělávacích aktivit pro pracovníky (úředníky) veřejné správy. V současné době získalo 
akreditaci Ministerstva vnitra více než 370 institucí. (28 z nich však zajišťovalo téměř 80 % 
vzdělávacích akcí.) Při tak velkém počtu akreditovaných vzdělávacích institucí dříve či 
později (zřejmě by bylo vhodné „dříve“) bude nutno seriozně se zabývat i zvyšováním 
úrovně, odborné a metodické přípravy lektorů. V tomto směru vyvíjí určitou aktivitu 
ČAVIVS7. Bylo by však vhodné, aby i v této oblasti došlo k užší spolupráci s orgány 
a institucemi veřejné správy, zejména s příslušným odborem Ministerstva vnitra. 

3. Vzdělávání vedoucích pracovníků – management 

3.1 K otázce požadavků na veřejnosprávní management 
Zvláštní pozornost si zasluhuje zejména problém dalšího vzdělávání vedoucích úředníků 

a vedoucích úřadů. 
Pokud uvažujeme o koncepci, charakteru, obsahu a způsobu realizace vzdělávání 

managementu ve veřejné správě je zřejmě účelné vymezit (aspoň předběžně) základní 
požadavky nikoliv jen na znalosti, dovednosti a vlastnosti manažera veřejné správy, nýbrž na 
komplexní výkon (včetně způsobu jeho výkonu) manažerské funkce. Tím se dostáváme 
k otázce „co od manažera veřejné správy očekáváme“. Představy a očekávání, stejně jako 
kritéria hodnocení výkonu manažerských činností ve veřejné správě nejen mohou být, ale 
reálně jsou u různých (profesních, občanských, politických atd.) skupin populace různá. 
S naprosto jiným přístupem a jinými představami o veřejnosprávním managementu se 
můžeme setkat u občanské veřejnosti, jiným u „vyhraněných“občanských hnutí (zejména 
ekologických), jiným např. u podnikatelských subjektů. Velmi podstatnou úlohu sehrávají 
v tomto směru zejména názory a očekávání politické reprezentace, i když je nutno vzít 
v úvahu, že její postoje nejsou a zřejmě nebudou konzistentní. (Předmětem samostatné úvahy 
může být i analýza příčin tohoto pestrého názorového spektra.) 

Chceme-li se pokusit o nalezení aspoň částečně objektivního východiska pro vymezení 
postavení a funkce veřejnosprávního managementu, je zřejmě nejvhodnější obrátit se na 
teoretická a akademická vymezení veřejné správy a pokusíme-li se o obecně přijatelné, 

                                                

5 K tomu viz blíže [HALÁSEK 2005]. 
6 Zdůvodnění tohoto názoru je obsaženo například i ve „zprávě ze sociologického šetření zadaného Vzdělávacím 

centrem pro veřejnou správu OPS“- Průzkum rozvoje lidských zdrojů na krajských, městských a obecních 
úřadech – zveřejněné v týdeníku „Veřejná správa“. Viz in: Veřejná správa 22/05 str. I – VI.  

7 Česká asociace vzdělávacích institucí veřejné správy. 
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pragmatické postižení funkce a poslání veřejné správy, o němž lze předpokládat, že bude 
v zásadě shodné s intuitivním vnímáním ze strany převážné části populace, můžeme říci, že 
základním posláním veřejné správy je správa společnosti v souladu s „veřejným zájmem“, tj. 
taková „správa společnosti“, která vede k trvalému růstu kvality materiálního i duchovního 
života populace8. Orgány jak centrální, tak i územní správy, včetně samosprávy, nesou 
odpovědnost za komplexní rozvoj oblasti v níž působí. Pokud se týká územní správy (včetně 
samosprávy) je tato skutečnost vyjádřena i v příslušné legislativě. § 2 Zákona o obcích, odst. 
2, uvádí „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“. Přesně 
totéž, ve vztahu k samosprávným krajům, uvádí Zákon o krajích. Základní, věcná i funkční 
interpretace zmíněných tezí, stejně jako jejich běžné intuitivní chápání, vede 
k jednoznačnému závěru: správu obce, kraje a tím spíše státu, nelze redukovat jen na vedení 
příslušných agend, regulativní a dozorovou činnost nad dodržováním zákonů a předpisů (i 
když tyto činnosti jsou velmi významnou, neodmyslitelnou součástí veřejné správy). Kvalitní 
vedení příslušných agend, dodržování zákonů a předpisů, stejně jako regulativní a dozorová 
činnost jsou základní, nutnou, ale svým způsobem minimální oblastí kompetencí správních 
orgánů a institucí. Tím hlavním, co od veřejné správy očekává jak občanská veřejnost, tak 
i všechny další subjekty, je především již zmíněný „rozvoj“, případně doplněný adjektivem 
(i když poněkud nepřesným) „všestranný“. V tomto smyslu dodržování zákonných či 
regulativních norem, předpisů, nařízení, vyhlášek atd. není cílem, nýbrž pouze prostředkem, 
je sice podmínkou „bezpodmínečně nutnou“, ale nikoliv podmínkou „dostačující“. Správní 
orgány a instituce jsou (nebo mají být) ve vlastním slova smyslu iniciátory, hybnou pákou 
takového vývoje svěřené oblasti, který zajišťuje prosperitu a její konkurenceschopnost, dnes 
již nikoliv jen v národním rámci, nýbrž i v evropském kontextu. K těmto funkcím bude stále 
více přistupovat další mimořádně významný aspekt a to „spravovat“svěřenou oblast (sektor, 
či územní celek) tak, aby nejen se ukázal jako progresivní a konkurenceschopný vůči svému 
okolí, nýbrž aby přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti a úspěšnosti vývoje Evropské unie 
jako celku. Klíčové poslání orgánů a institucí veřejné správy (na všech úrovních) je tedy ve 
své podstatě „manažerské“. 

Velmi významnou oblastí manažerské činnosti veřejné správy je „hospodaření“s vlastním 
majetkem a finančními prostředky. Opět se zde setkáváme s názorem, že tato oblast je 
stávající legislativou dostatečně upravena a nelze zde očekávat jakékoliv komplikace. 
Respektování legislativy a návazných předpisů je sice nutným předpokladem, ale nikoliv 
dostatečným. Je známo kolik je obcí, jejichž management při dodržení všech právních norem 
a předpisů dospěl k výrazným finančním potížím, končících v některých případech značným 
zadlužením. I tato skutečnost zvýrazňuje potřebu důslednější přípravy veřejnosprávního 
managementu v oblasti finančních znalostí a dovedností, tj. v oblasti, která dosud byla 
v systémech vzdělávání pracovníků veřejné správy, včetně manažerů, více méně na okraji. 
(Na druhé straně je nutno konstatovat, že o vzdělávání v této oblasti nebyl a dosud není, ze 
strany orgánů a institucí veřejné správy odpovídající zájem.)  

Z hlediska přístupu k obsahovému a tématickému zaměření veřejnosprávního 
managementu je nutno zmínit ještě jednu, z hlediska koncipování vzdělávacích programů, 
opomíjenou oblast, oblast „veřejných politik“. Veřejné politiky, zejména proces jejich 
                                                

8 Záměrně se vyhýbáme všeobecně (i v učebnicích a teoretických pracích) používanému termínu „správa věci 
veřejných“, stejně jako jen velmi obezřetně budeme používat termín „veřejný sektor“. Veřejná správa, zejména 
její pracovníci působící na manažerských pozicích, „nespravuje“jen „věci veřejné“, nýbrž meritorně svoji 
činností vytváří i stimulační (nikoliv „jen“regulační) prostředí pro rozvoj (nebo stagnaci) aktivit soukromých 
subjektů (a to nejen aktivit, které se týkají jejich participace na realizaci „veřejných projektů“– např. formou 
PPP). 
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realizace je oblastí, v níž se kvalita managementu veřejné správy prověřuje tím 
nejnáročnějším způsobem. Jestliže stanovení cílů a základního zaměření veřejných politik je 
do značné míry záležitostí politické reprezentace (ale ani ta se neobejde bez kvalifikovaných 
podkladů a analýz), je proces jejich realizace převážně záležitostí orgánů a institucí veřejné 
správy. To klade mimořádně vysoké nároky jak na znalosti a dovednosti managementu 
v rovině odborné, tak i na typicky manažerské schopnosti. Pokud hovoříme o odborné 
kvalifikaci veřejnosprávního managementu v souvislosti s realizací cílů a záměrů veřejných 
politik, je kladen důraz především na znalosti z oblasti ekonomie, zejména ekonomie 
veřejného sektoru. Je však třeba zohlednit i skutečnost, že proces realizace veřejných politik 
je záležitostí nejen striktně ekonomickou, nýbrž má své výrazně politické, sociální a obecně 
společenské souvislosti i důsledky. Proto je nutné v oblasti přípravy manažerů veřejné správy 
věnovat soustavně (v systému celoživotního vzdělávání) pozornost i vhodně voleným 
znalostem z oblasti sociologie a dalších společenských věd. 

3.2 MPA – Master of Public Administration 
K dalšímu okruhu problémů, který si nepochybně zasluhuje pozornosti, dospějeme, 

budeme-li uvažovat o předpokládaných účastnících vzdělávacích aktivit určených pro 
management veřejné správy, tedy dnešním termínem – pracovnících veřejné správy 
působících na vedoucích (manažerských) pozicích, eventuálně o těch, kteří na tyto pozice 
nastoupí. Zde bude nutno zohlednit jejich stávající kvalifikaci, včetně vzdělání, profesní 
přípravy a dosavadních manažerských zkušeností. Pokud jde o pracovníky, kteří působí na 
těchto pozicích (především v oblasti územní samosprávy) 3 až 5 let a více, absolvovali 
minimálně „vzdělávání vedoucích pracovníků veřejné správy“podle zákona č. 312/2002 Sb. 
Pokud jde o jejich předcházející vzdělání, téměř 84 % z nich je absolventy vysokých škol, 
stupně, který odpovídá minimálně dnešnímu magisterskému studiu. (Jen minimum ukončilo 
své vysokoškolské studium na bakalářském stupni.) Oborově jde více méně o absolventy 
vysokých škol ekonomického, právního a technického zaměření. (Absolventi jiných typů 
vysokých škol představují relativně málo početnou skupinu.) Rovněž tuto skutečnost je nutno 
zohlednit při koncipování manažerských vzdělávacích programů. V posledních letech se 
setkáváme stále častěji s absolventy vysokoškolského studia oboru veřejná správa, ale 
i v tomto případě nelze předpokládat, že jde o určitou oborovou unifikaci. 

I když lze vzdělávání a profesní přípravu veřejnosprávního managementu považovat za 
více méně „resortní“záležitost, bylo by vhodné přihlédnout i k charakteru vývojových změn 
probíhajících v současnosti v oblasti terciárního vzdělávání. Chceme-li, a autorita veřejné 
správy to vyžaduje, aby si příprava a vzdělávání manažerů veřejné správy získala i veřejné 
uznání z hlediska občanů, bude zásadním problémem koncipovat ji tak, aby byla do systému 
terciárního, zejména celoživotního, vzdělávání organicky integrovatelná nebo aspoň splňovala 
kvalitativní parametry na oblast terciárního magisterského (a vyššího) studia běžně kladené. 

Stejně tak je nutno akceptovat manažerské vzdělávání jako součást systematického 
celoživotního vzdělávání, tedy jako „navazující“na tzv. „počáteční“, v případě manažerů 
veřejné správy většinou vysokoškolské studium, které bude základem pro jejich další 
osobnostní (vzdělanostní) a profesní rozvoj.  

Na tuto skutečnost reagovaly některé vysoké školy a připravily rámcový koncept 
dvouletého manažerského studia v určitých (zejména prakticko – manažerských) aspektech 
inspirovaný i u nás úspěšně realizovanými kurzy MBA (Master of Bussines Administration). 
Při jeho přípravě bylo přihlédnuto i k zahraničním zkušenostem. 

V této souvislosti je nutno se zmínit o tom, že v řadě zemí se pro tento typ studia 
veřejnosprávního managementu běžně užívá označení MPA – Master of Public 
Administration. Při používání podobně koncipovaného programu se stejným označením 
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(MPA) v ČR (v tomto smyslu byl zpracován návrh typového vzdělávacího programu 
analogického k MBA Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně a rovněž 
Vysokou školou finanční a správní v Praze) je nutno zvážit základní souvislosti a okolnosti, 
které tímto krokem mohou být vyvolány a současně zmínit se (byť jen velmi zběžně) 
o realizaci zmíněných programů v ostatních evropských zemích. 

V současné době podle dosud platné legislativy (zákon č. 111/1998 Sb.) v České republice 
není titul MPA, analogicky jako titul MBA, právně zaveden, současně dosud neexistuje 
v České republice „akreditační autorita“, která by byla o jeho zavedení, podmínkách získání a 
užívání, kompetentní rozhodnout. Pokud budeme předpokládat, že jeho charakter (a statut) 
může být analogický jako u titulu MBA (studium MBA je orientováno prakticko-
manažersky), pak titul MPA může být (formálně i neformálně) srovnatelný s titulem MBA, 
který (i když není podle platné9 legislativy zaveden) je běžně užíván, aniž na jeho základě 
vznikají jeho nositeli nějaké (právní, kariérové, atd.) nároky.  

V souvislosti s přípravou nové legislativy upravující postavení úředníků veřejné správy 
(včetně vedoucích úředníků), o níž jsme se zmínili, je možno se setkat s návrhy (velmi 
racionálně zdůvodněnými) na určitou charakteristiku typu manažerských pozic. 
Pravděpodobně by jako cílová skupina tohoto typu manažerského vzdělávání přicházeli 
v úvahu pracovníci působící (nebo se připravující na působení) na pozicích ředitelů úřadů 
ministerstev, vrchních ředitelů sekcí ústředních správních úřadů, vedoucích ústředních 
správních úřadů, v jejichž čele nestojí člen vlády a jejich náměstků, s výjimkou kancléře 
Úřadu vlády České republiky a jeho náměstků, ředitelů krajských úřadů, ředitele Magistrátu 
hlavního města Prahy, ředitelů úřadu statutárních měst, tajemníků obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností. 

Právě pro tento typ manažerů (pracovníků na vedoucích pozicích) ve veřejné správě, jako 
tzv. „neobligatorní“vzdělávání10 by připadalo v úvahu absolvování studia typu MPA.  

V některých evropských zemích (téměř ve všech případech jde o členské země EU) se 
v posledních desetiletích11 uskutečňuje studium programů MPA, jehož „inspirací“zřejmě byly 
již delší dobu v Evropě realizované studijní programy MBA určené především 
pro podnikatelskou sféru soukromého sektoru. 

I když v řadě případů je standardní doba studia programu MPA (ve srovnání s programem 
MBA) kratší (1 rok, 3 semestry), existují programy se standardní dobou studia až 3 roky. 
Délka studia je ovlivněna nejen rozsahem problematiky, která je do konkrétního programu 
zařazena, ale i zvolenou formou studia (presenční-distanční, „intenzivní-volnější“).  

Značná diferenciace je i pokud se týká vnitřní strukturace a tématické náplně jednotlivých 
programů. Existují programy MPA zahrnující 15 a více modulů (např. University of 
Liverpool), ale také programy, které koncentrují tématickou náplň kurzu do menšího počtu 
(rozsáhlejších) vnitřně strukturovaných modulů. 

                                                

9 Ve čtvrtém čtvrtletí r. 2009 měl být v Legislativní radě vlády České republiky projednán návrh nového zákona 
o terciárním vzdělávání, který může tuto situaci změnit. Dosud k jeho projednání nedošlo. 

10 V úvahách o druzích vzdělávání v souvislosti s přípravou nové legislativy se můžeme setkat s následujícími 
druhy: příprava ke zkoušce obecné úřednické způsobilosti (zakončená obecnou úřednickou zkouškou), 
příprava ke zkoušce odborné úřednické způsobilosti (zakončená zkouškou odborné úřednické způsobilosti), 
vzdělávání vedoucích úředníků veřejné správy (zakončené ověřením), obligatorní manažerské vzdělávání, 
neobligatorní manažerské vzdělávání (MPA), průběžné prohlubující vzdělávání 

11 Určitou „výjimku“tvoří Velká Británie, kde např. University of Liverpool nabízí studium programu MPA již 
déle než 20 let. Za tuto dobu doznal zmíněný program určitých změn, které ve své většině reflektovaly rozvoj 
nových manažerských metod, ale také reagovaly na vznik a postupné „pronikání“moderních technologií 
(komunikačních a informačních) do veřejné správy a veřejného sektoru vůbec. 
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V obsahové náplni kurzů MPA v evropských zemích převládá „manažerská 
problematika“v užším smyslu, manažerská ekonomie a tématika vztažená k problematice 
„veřejného sektoru“(veřejná ekonomie, veřejná politika). Jako „výběrové“tématiky jsou 
zařazovány i moduly věnované problematice mezinárodních vztahů (nejen otázkám Evropské 
unie a evropské integrace). Lze předpokládat, že tématická náplň jednotlivých programů je 
ovlivněna nejen „praktickou potřebou“, ale do jisté míry i tradicí“či přesněji orientací dané 
země (případně dané univerzity) na tradiční společensko-politickou problematiku.12 
V některých případech (např. University of Warwick) umožňuje účastníkům programu 
příslušná univerzita absolvovat vybrané moduly i mimo vlastní země (univerzity) 
na vysokých školách, s nimiž v této oblasti daná univerzita spolupracuje. 

Vstupní požadavky většinou vyžadují u zájemců o studium absolvování vysokoškolského 
studia minimálně magisterské úrovně, v některých případech bakalářského stupně doplněného 
určitou délkou odpovídající praxe (na manažerských pozicích ve veřejné správě). Někdy je 
požadována praxe (na manažerských pozicích ve veřejné správě) i u uchazečů o studium, kteří 
absolvovali magisterské studium. Studium programů MPA je určeno především (jen ojediněle 
„výhradně“) pracovníkům na manažerských pozicích ve veřejné správě (veřejném sektoru), 
zpravidla je umožněn přístup ke studiu těchto programů i zájemcům z oblasti soukromého 
sektoru za podmínek (finančních, materiálních, formálních) obvyklých v dané zemi. 

V Evropě existuje „Konsorcium vysokých škol realizujících studijní programy MPA“. 
Jeho členy jsou např.: University of Tartu (Estonia), University of Vaasa (Finland), Institut 
d'Etudes Politiques de Paris (France), Erasmus Universiteit Rotterdam (The Netherlands), 
Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) a další. Účelem tohoto „Konsorcia“je vzájemná 
spolupráce (včetně využívání možností výměny posluchačů a pedagogů, např. v rámci 
programu „Erasmus“). Podmínky členství v tomto Konsorciu, stejně jako bližší údaje o jeho 
činnosti představují samostatný problémový okruh. 

Pokud jsme dosud uvažovali o koncipování systému manažerského vzdělávání ve veřejné 
správě, zaměřili jsme se zejména na typ „formalizovaného“studijního programu, 
realizovatelného „distanční“nebo „kombinovanou“formou studia. Zmínili jsme se však, že 
nelze o jakémkoliv studijním programu uvažovat „izolovaně“, nýbrž v zásadě jako o součásti 
systému celoživotního vzdělávání, které zejména u managementu dnes je bezpodmínečnou 
součástí jejich rozvoje. 

Jistě lze při tomto studiu využít všech prostředků, které poskytuje rozvoj informačních 
technologií a forem distančního studia. Na druhé straně je vhodné si uvědomit, že tyto 
prostředky slouží především k transferu informací, méně již k formování a rozvoji 
manažerských, metodologických či komunikačních kompetencí. Pro tyto, více méně vysoce 
kvalifikované a profesně zkušené pracovníky, s kvalitním vysokoškolským vzděláním lze 
zvažovat, jako jednu z možných forem, stanovení (doporučení) individuálních studijních 
aktivit, realizovaných formou samostatného studia, s konzultační podporou špičkových 
odborníků (z vysokoškolské či vědecko-výzkumné sféry, včetně zahraničních). Velmi 
účinnou formou odborného a profesního rozvoje vhodnou především pro vysoce 
kvalifikované a profesně zkušené pracovníky je i pořádání monotématických seminářů 
(workshopů) moderovaných (zpravidla externími) odborníky z příslušné oblasti (nikoliv 
profesionálními moderátory). Obecně lze konstatovat, že čím vyšší je odborná vzdělanostní 
a profesní úroveň adresátů, jimž je vzdělávání určeno, tím výraznější by měl být jeho 
„individuální“charakter. 

                                                

12 To lze říci např. o některých modulech zařazených do programu MPA na univerzitě ve Warwicku (Velká 
Británie).  
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Další vývoj systémů přípravy a vzdělávání veřejnosprávního managementu bude zřejmě 
podstatně ovlivněn konkrétní podobou legislativy upravující personální záležitosti 
pracovníků, především těch, kteří působí na manažerských pozicích. Může být rovněž 
ovlivněn (a bylo by to žádoucí) i vývojem a definitivním podobou změn (včetně 
legislativních) sféry terciárního vzdělávání jako takového. 

4. Závěr 
Dosavadní zkušenosti potvrzují, že obsahová náplň vzdělávání úředníka, stejně jako 

struktura a způsob realizace, si vyžaduje výrazných změn. Zatím co vývoj i inovační změny 
v organizaci a výkonu veřejné správy (včetně využívání moderních technologií) od r. 2002 
intenzivně pokračovaly, byl systém vzdělávání pro úředníky (samosprávy) rozsahem a do 
značné míry i obsahově, fixován zákonem č. 312/2002 Sb. Zejména stanovený rozsah 
„povinného“vzdělávání (18 dnů během 3 let) lze v nejlepším případě považovat 
za „minimální“. Lze předpokládat (podle předběžných informací), že současně připravovaná 
legislativní úprava bude na zmíněné skutečnosti reagovat. 

V souvislosti s postupnou modernizací veřejné správy, posilováním profesionality jejího 
výkonu, zejména implementaci manažerských metod a postupů do výkonu správních činností, 
se jeví jako mimořádně aktuální podstatná změna vzdělávání vedoucích pracovníků veřejné 
správy – veřejnosprávních manažerů. V tomto směru byly připraveny některými vysokými 
školami návrhy kurzů MPA (Master of Public Administration) typově analogické s kurzy 
MBA (Master of Bussines Administration). Tyto kurzy jsou koncipovány tak, aby byly 
integrovatelné do systému celoživotního vzdělávání. Otevřenou otázkou zůstává skutečnost, 
že dosud v České republice neexistuje odpovídající akreditační autorita. (Což vzhledem 
k „národní“specifice veřejné správy, na rozdíl od kurzů MBA, u nichž lze plně akceptovat 
„zahraniční“akreditaci, představuje určitý problém.) Lze předpokládat, že i na tuto skutečnost 
budou odpovídajícím způsobem reagovat již zmíněné připravované legislativní úpravy. 
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VOLBY V ČR 

Kateřina Frenštátská, Radim Roudný  
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 

Abstract: An essay analyses elections of 2006 and 2010 in term of election’s survey’s 
signification and in dependece of the number of seats on elections’ result. It was discovered, 
that time slope of survey’s outcome does not show reliable outcomes in case of need to 
change election’s policy. Nevertheless we can for a great certainty assess the sequence of 
election’s result from survey. System which is used in the Czech Republic to determine the 
number of seats makes it advantegous for big political parties.  
Keywords: Czech Republic, the mandate, survey, the elections, the results of the elections. 

1. Úvod 
Volby jsou vstupní fází procesu rozhodování o charakteru společnosti. Regulace 

demokratické společnosti se odehrává především v tržní oblasti. Trh však může fungovat 
pouze tehdy, pokud mezi subjekty nabídky a poptávky existuje potřebná interakce. 
V literatuře je situace uváděna opačně jako tržní selhání1, např. Samuelson, Nordhaus [1] na 
str. 35, 36 a 371. Interakce potřebná pro funkci trhu je dána splněním (průnikem) 4 podmínek: 

• více subjektů na straně nabídky (opakem je monopol v sortimentu či prostoru), 
• dostatečné informace (opakem jsou např. nesymetrické informace), 
•  tok peněz přímo spojený s věcnou stránkou (není u externalit a veřejných 

statků nedělitelné spotřeby, např. bezpečnost, majáky atd.), 
• korektní, etické ne podvodné podnikání2 (podvody na straně nabídky, lživé 

informace). 
Tam kde není funkční trh, musí nastoupit veřejná správa, a to ve všech třech složkách 

moci (zákonodárná, výkonná a soudní). Právě tak jako existují tržní selhání, existují i tzv. 
selhání vlády. Pevná hranice mezi mírou regulace tržní a veřejné neexistuje a je trvalou 
příčinou politických sporů. O tom jaký bude systém veřejné moci v demokraciích, rozhodují 
občané formou veřejné volby, což je spojeno s řadou problémů, a proto se tímto problémem v 
našem pojednání zabýváme. 

Arrow (viz. např. [4] formuloval teorém nemožnosti, který tvrdí, že na základě 
individuálních preferencí nelze stanovit společenskou funkci blahobytu. Tento teorém byl a je 
předmětem mnohých diskuzí a rozdílných názorů. Existují paradoxy voleb, typické zejména 
pro tzv. bezpreferenční systémy3, které někdy způsobí, že hlas dáme něčemu, co pro nás 
zdaleka není optimální. V reálných volbách však existuje určitý konkrétní systém a vždy 
někoho, či něco zvolíme. S oblibou se tvrdí, že demokracie je nejlepší ze špatných řešení. 
Pokud přijmeme toto tvrzení, pak musíme konstatovat, že se z hlediska rozhodovatelů, voličů, 
jedná o kompromisní optimum, což je ovšem v rozhodování zcela běžná situace. To znamená, 

                                                

1 Stav, kdy podmínky pro funkci trhu nejsou uspokojivě splněny.  
2 Neetické chování by dostatečně regulovalo trh pokud by byl dostatek veřejných informací. Jako samostatná 

podmínka je etické chování zařazeno v uvedeném členění vzhledem k jeho specifice spočívající v záměru na 
straně nabídky. 

3 Název “bezpreferenční system” nevystihuje podstatu této volby, což je preference, ale jedná se o binární 
hodnocení. 
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že nikdy výsledek nemůže uspokojit všechny voliče a mnohdy neodpovídá ani zájmům 
většiny. Vlivy působící na veřejné volby zkoumá především politologie. Je nepochybné, že 
výsledky významně ovlivní volební kampaň, která má v současnosti významně marketingový 
charakter a je silně ovlivněna médii, mnohdy je podvodná a s blahem voličů má málo 
společného. Diskutovat z tohoto hlediska by bylo možné i díky nedávným volbám v ČR. 
Nechme však stranou pohledy na teoretickou stránku problému, různé paradoxy voleb, 
politologické či psychologické hledisko a věnujme se praktické stránce veřejné volby. 

V demokratických systémech převažuje nepřímá, dvoustupňová, veřejná volba. Přímá 
volba, referendum, je používána v menší míře. V České republice se volby řídí zákonem 
247/1995Sb. Dvoustupňový volební systém má několik fází: 

• volební kampaň, 
• vlastní volby, 
• rozdělení mandátů, 
• volby v zastupitelských sborech. 

Zásadní význam pro občany má činnost zastupitelů po volbě, kdy mohou i nemusí naplnit 
představy voličů. Tuto fázi významně ovlivní politici a méně profesionálové a jejich 
vzájemná interakce. Tato fáze však není předmětem pojednání.  

Předmět našeho zkoumání je užší, je jím vztah predikce voleb a rozdělení mandátů (tzv. 
křesel). Konkrétně jsme vycházeli ze šetření, provedené agenturou STEM, která prováděla 
průzkum výsledků voleb do poslanecké sněmovny v letech 2006 a 2010, a z jednotlivých 
výsledků voleb. Byla hledána odpověď na 3 hypotézy: 

• H1 Průzkum výsledků voleb má deterministickou časovou závislost.  
• H2 Průzkum výsledků voleb dává věrohodnou informaci o jejich skutečném 

výsledku. 
• H3 Rozdělení mandátů zvýhodňuje strany s velkým volebním výsledkem.  
• H4 Metoda nejvyššího počtu hlasů na mandát použitá v ČR má vyšší 

proporcionalitu než metoda volebního indexu a maximálního zbytku. 

2. Predikce volebních výsledků 
Predice volebních výsledků v této fázi vychází z průzkumu agentury STEM v letech 2006 

a 2010. Průzkum byl realizován u 1638 respondentů v roce 2006 a u 1257 respondentů v roce 
2010.  

Predikce byla hodnocena porovnáním výsledků průzkumu – četnosti p [%] v jednotlivých 
měsících (leden až květen, tj. měsíc šetření 0 až 4 měsíc – celkem 5 měsíců před volbami) a 
výsledku volby pre [%] několikerým způsobem: 

• porovnáním výsledku průzkumu v květnu a lednu4,  
• lineární regresní závislostí5 včetně indexu determinace R2,  
• rozptýleností - variabilitou pro květnový průzkum podle6            

                                                

4 Tyto měsíce charakterizují okraje volební kampaně, květen je možno považovat za rozhodující, pro výsledek 
voleb. 

5 Vzhledem k malému počtu bodů bude použita lineární regrese za předpokladu normální rozptýlenosti, tedy 
princip minimalizace kvadrátů odchylek. 

6 Viz Wonnacod [2] 
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    (2-1)  

kde  je průměrný výsledek průzkumu za tyto měsíce.  

Variabilita je  

• závislostí predikce v květnu a výsledků voleb,  
• Spearmanovým korelačním koeficientem mezi predikcí v květnu a výsledkem 

voleb podle (2-2) a (2-3), 
                  (2-2) 

Kde  je rozdíl pořadí jednotlivých veličin.  

Podmínkou závislosti je: 

        (2-3) 

  je mezní hodnota konfidenčního interval pro α7. 

2.1. Volební průzkumy v roce 2006 
Prognózy za leden až květen včetně statistické variability podle (2-1) v květnu, rozdílu 

květen - leden a celkových výsledků voleb roku 2006 s rozdílem výsledek voleb - květen jsou 
uvedeny v tab. 2-1. 

 
Tab. 2-1 
Strana Průzkum v roce 2006 [%] Výsledky voleb 

v roce 2006 [%] 
leden únor březen duben květen Δp 

květen  
 -leden 

Variabilita 
průměr 

Δp 
výsledek 
- květen 

Výsledek 

ODS 28,6 28,6 26,7 26,8 26,7 -1,9 2,14 +8,68 35,38 
ČSSD 27,2 24,5 21,8 21,3 25,2 -2 2,10 +7,12 32,32 
KSČM 13,2 15,3 12,4 13,3 13 -0,2 1,63 -0,3 12,81 
KDU-ČSL 3,4 5,6 6,1 4,9 5,4 +2 1,09 +1,82 7,22 
SZ 6,7 6,4 9,2 10,6 7,1 +0,4 1,24 -3,5 6,29 
Malé strany 3,6 2,4 2,5 2,6 2,7 -0,9 0,31až0,46 +3,15 5,85 
Nerozhodnutí 9,3 8,9 9,8 8,4 8,4 -0,9 1,34 x x 
Nevolí  
žádnou stranu 

6,7 6,7 11,1 12 11,3 +4,6 1,53 x x 

 

                                                

7 Spearmanův koeficient vyjadřuje míru spolehlivosti odhadu, proto podmínka (2-3). 
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SZ - výsledky průzkumu a intervaly přípustných hodnot
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Obr. 2-1 

Pro ilustraci jsou na obr. 2-1 a 2-2 uvedeny časové průběhy výsledků průzkumu společně 
s výsledkem voleb pro ODS jako vítěznou stranu a SZ jako stranu s nejmenším počtem hlasů. 

Časový průběh predikce výsledků voleb nás zajímá ze zcela praktického důvodu. Pokud 
by trend predikce měl dostatečnou vypovídací hodnotu, bylo by možné při poklesu preferencí 
změnit styl volební kampaně a naopak růst preferencí by potvrdil správnost zvoleného stylu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2-2 

ODS - výsledky průzkumu a intervaly přípustných hodnot
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Porovnání výsledků průzkumu v květnu oproti lednu uvedené v tab. 2-1 s výsledky ve 
volbách nedává jednoznačný pohled na vedení volební kampaně. U velkých stran ODS a 
ČSSD pokles výsledků v květnu, který by bylo možno vysvětlit jako výsledek špatné 
kampaně, naprosto neodpovídá výsledku voleb. V případu KSČM se výsledky průzkumu i 
voleb liší minimálně, což svědčí o stabilní bázi voličů. U KDU – ČSL formálně je soulad 
mezi vývojem preferencí v průzkumu a výsledky voleb. Naopak vývoj průzkumu u SZ nebyl 
potvrzen výsledky voleb. 

Další posouzení vycházelo z lineární regrese časového vývoje průzkumu. Výsledky jsou 
uvedeny v tab. 2-2. 
 
Tab.2-2 

Strana Regresní lineární závislost [%] Koeficient 
determinace  
R2 

Konstanta  
pro leden p(0) 

Strmost 
 dp/dt8 

ODS 28,6 -0,56 0,75 
ČSSD 25,48 -0,73 0,22 
KSČ 13,92 -0,24 0,12 
KDU-ČSL 4,42 +0,33 0,26 
SZ 7 +0,5 0,19 
Malé strany 3,08 -0,16 0,27 
Nevolí 
Žádnou stranu 

6,66 1,48 0,76 

 

U většiny stran je koeficient determinace natolik nízký, že nelze mluvit o důvěryhodné 
regresní závislosti. Výjimku tvoří ODS, což lze spíše považovat za náhodu. Výsledek u 
nevolících je problematický. 

Rozptýlenost je uvedena v tab. 2-1 a je mimo KSČM9 nižší než rozdíl mezi výsledkem 
voleb a průzkumem. Tato skutečnost nesvědčí o věrohodnosti průzkumu. 

Závislost predikce v květnu a výsledků voleb v lineární regresi je na obr. 2-3. Výsledky 
jsou uvedeny pro strany, které postoupily do sněmovny. Výsledek je velmi zajímavý, 
především vysokým stupněm determinace R2=0,97 strmostí 1,19, což znamená, že výsledek 
voleb je o 19% vyšší než predikce, což vypovídá o jisté zdrženlivosti respondentů. Obdobný 
výsledek byl získán pro 9 stran šetřených v květnu, které měly více než 0,3%, se zjištěnými 
hodnotami R2=0,98 a strmostí 1,18. 

Další hodnocení závislosti výsledků voleb a průzkumu bylo provedeno Spearmanovým 
korelačním koeficientem podle vztahů (2-2) a (2-3) při spolehlivosti α=0,05. Výsledky jsou 
uvedeny v tab. 2-3 pro strany, které do parlamentu postoupily a dále pro 9 stran, které 
v květnu obdržely více než 0,3%. Pro všech 9 stran je závislost přijata, pro 5 postupujících 
stran je koeficient závislosti na mezní hodnotě. 

Průzkum voleb prováděný firmou STEM v roce 2006 lze hodnotit z hlediska stanovených 
hypotéz dále uvedeným způsobem. 

 

                                                

8 Strmost vyjadřuje lineární změnu za 1 měsíc. 
9 Specifika stabilních voličů. 
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Obr. 2-3 

Tab. 2-3 

Strany 
Spearmanův 

koeficient 

Kritická 
hodnota 

koeficientu 

Korelační 
závislost 

5 stran nad 5% 0,9 0,9 ?=neutrální 

9 stran nad 0,3% 0,93 0,68 Ano 

 

Hypotéza H1- deterministická časová závislost se neprokázala a z tohoto hlediska nemohly 
by být výsledky průzkumu roku 2006 využity ke korekcím volební kampaně. 

Hypotéza H2 – závislost výsledků voleb na výsledku průzkumu v květnu nebyla zamítnuta. 
Lineární regresní závislost odhadla o 19 % vyšší výsledky voleb oproti průzkumu v květnu. 

2.2. Volební průzkumy v roce 2010 
Výchozí údaje pro analýzu volebních průzkumů jsou uvedeny v tab. 2-4. Na základě 

zkušeností s analýzou výsledků z roku 2006 uvádíme pouze zjednodušené hodnocení trendů 
prognózy. 



 

75 

Tab. 2-4 

Strana Průzkum v roce 2010 [%] Volby v roce 2010[%] 
Výsledky Variabilita10 výsledky rozdíl 

volby 
-

květen 

poměr 
volby/květen 

[1] 
leden květen rozdíl 

květen 
– 

leden 
Δp 

leden květen 

ODS 20.9 18.7 -2,2 2.21 2.16 20.22 +1,52 1.08 
ČSSD 28.7 27 -1,7 2.46 2.45 22.08 -4,92 0.82 
KSČM 10.9 11.8 +0,9 1.70 1.78 11.27 -0,53 0.96 

KDU-ČSL 4.2 3.9 -0,3 1.09 1.07 4.39 +0,49 1.13 
TOP 09 8.4 9.2 +0,8 1.51 1.60 16.70 +7,5 1.82 

SZ 4 3.1 -0,9 1.07 0.96 2.44 -0,66 0.79 
VV 3.9 8.9 +5 1.05 1.57 10.88 +1,98 1.22 

Malé strany 4,6 4,9 +0,3 1,14 0,89 11,91 +7,1 2,43 
Nerozhodnutí 8,3 7,8 -0,5 1,5 1,48 x x x 

Nevolí 
žádnou 
stranu 

6,1 4,7 -1,4 1,3 1,17 x x x 

 

U tradičních stran ČSSD, ODS, KSČM a KDU-ČSL rozdíly zjištěné průzkumem mezi 
květnem a lednem byly poměrně nízké a nižší než statistická variabilita (u ODS variabilita 
v květnu byla 2,16 a trend -2,2, což můžeme považovat za praktickou rovnost). Totéž platí 
v ostatních případech s výjimkou VV, kde oproti lednu byl nárůst preferencí průzkumu +5%, 
což je dáno výrazně marketingovým charakterem této strany nabízející platformu boje proti 
nedůvěryhodnému politickému establishmentu. Charakter časového vývoje průzkumů TOP 09 
v podstatě spadá do množiny tradičních stran, což je patrně dáno tím, že nabízí téměř stejný 
program jako ODS s racionálním marketingem a novými tvářemi. Zajímavé je, že ODS ve 
volbách 2006 získala 35,4% a v roce 2010 ODS společně s TOP 09 téměř stejně 36,9, z čehož 
by bylo možno usuzovat, že na voliče působí stejné zájmové skupiny. Celkově však se jedná o 
nahodilosti a nelze usuzovat na determinismus časového vývoje průzkumu. 

Závislost prognózy, tj. výsledků průzkumu pro strany, které postoupily do parlamentu je 
uvedena na obr. 2-4.  

                                                

10 Podle vztahu (2-1). 
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Obr. 2-4 

      

Pro srovnání je uvedena závislost prognózy v lednu a výsledků voleb, která je uvedena 
na obr. 2-5. 
   

Obr. 2-5 

 

Dále závislost volebního průzkumu a výsledků voleb u stran postupujících do parlamentu 
byla posouzena Spearmanovým korelačním koeficientem, který je R=0,9 při koeficientu 
spolehlivostí α=0,05. Výsledek je stejný jako v roce 2006, závislost je hodnocena neutrálně, 
nelze ji vyvrátit, ani potvrdit.  
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Je zjevné, že závislost je slabší než v roce 2006, což bylo ovlivněno nově vytvořenými 
stranami TOP 09 a VV bez zjevné tradice se silným marketingovým charakterem, které dále 
budeme pracovně nazývat marketingové strany. 

Hodnocení stanovených hypotéz je: 
Hypotéza H1- hodnocení je obdobné jako v roce 2006, deterministická časová závislost se 

neprokázala.  
Hypotéza H2 – závislost výsledků voleb na výsledku průzkumu v květnu nebyla zamítnuta, 

ale je slabší než v roce 2006 v důsledku specifického vlivu nových marketingových stran. 
Byla zjištěna vyšší rozptýlenost (koeficient determinace pouze R2=0,77 pro strany postupující 
do parlamentu a R2=0,69 pro sledované strany). Lineární regresní závislost odhadla o 45% 
nižší výsledky voleb oproti průzkumu v květnu. 

3. Rozdělení mandátů 
Analýza rozdělení mandátů byla provedena opět pro rok 2006 a 2010 a směřovala 

k odpovědím na hypotézy H3 a H4. Výsledky voleb p a mandáty m byly porovnány podle 
průměru absolutních hodnot jejich rozdílů a podle relativního rozdílu (opět absolutní hodnoty) 
vztaženého k výsledku voleb p. Dále byla hodnocena lineární regrese závislosti m=f(p) včetně 
koeficientu determinace R2. 

Oba typy porovnání byly provedeny jednak pro reálné rozdělení mandátů, které vychází 
z pořadí podle počtu hlasů na mandát (označeno mandát/počet hlasů) a dále pro variantu 
počtu mandátů podle směrného čísla11 a zbytku. 

3.1. Rozdělení mandátů v roce 2006 
Reálné výsledky voleb a získané mandáty jsou srovnány v tab. 3-1.  

Tab. 3-1 

Proporcionalita voleb 2006 - reál                                 
Model - mandát/počet hlasů 

Strana Volby p[%] Mandáty m [%] m-p [%] (m/p)-1 [%] 
ODS 35.38 40.5 5.12 0.14 

ČSSD 32.32 37 4.68 0.14 

KSČM 12.81 13 0.19 0.01 

KDU-ČSL 7.22 6.5 -0.72 -0.10 

SZ 6.26 3 -3.29 -0.52 

Suma 93.99 100 2.812 0.221 

 
Srovnání pro potenciální model „směrné číslo – mandát“ je uvedeno v tab. 3-2. Je zjevné, 

že proporcionalita je nižší u reálných voleb oproti modelu „směrné číslo – mandát“. Hypotéza 
H4 není potvrzena. 

                                                

11 Směrné číslo je celkový počet odevzdaných hlasů ku počtu mandátů celkem. 
12 Průměr absolutních hodnot. 
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Dále byla zkoumána závislost mandátů na výsledku voleb pro reálné výsledky, která je 
znázorněna na obr. 3-1 a porovnána s modelem „směrné číslo – mandát“ je uvedeno v tab. 3-
3. 
 

Tab. 3-2 

Proporcionalita voleb 2006 
Model - směrné číslo + maximální zbytek 

Strana Volby p[%] Mandáty m [%] m-p [%] (m/p)-1 [%] 
ODS 35.38 37.75 2.37 0.067 
ČSSD 32.32 34.25 1.93 0.060 
KSČM 12.81 13.5 0.69 0.054 
KDU-ČSL 7.22 7.75 0.53 0.073 
SZ 6.26 6.75 0.49 0.078 
Suma 93.99 100 1.213 0.0661 
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Obr. 3-1 

                                                

13 Průměr. 
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Tab. 3-3 

Model Lineární regrese m [%] Koeficient determinace R2 [%] 
Mandát/počet hlasů 

 1,25x-3,5 0,998 

Směrné číslo 
+ maximální zbytek 1,06x+0,03 0,999 

 

Lineární závislost reálných výsledků je poměrně strmá (koeficient1,25) oproti modelu 
„směrné číslo – mandát“ (koeficient 1,06) kdy počet mandátů je téměř úměrný počtu hlasů. 
Determinace obou závislostí je vysoká. Hypotéza H3 je potvrzena pro reálné výsledky, není 
potvrzena pro variantu modelu „směrné číslo – mandát“. 

3.2. Rozdělení mandátů v roce 2010 
Reálné výsledky voleb a získané mandáty jsou srovnány v tab. 3-4.  
Srovnání pro potenciální model „směrné číslo – mandát“ je uvedeno v tab. 3-5.  
Proporcionalita rozdílu m-p je nižší u reálných voleb oproti modelu „směrné číslo – 

mandát“. Relativní rozdíly jsou prakticky stejné. Hypotézu H4 není možno potvrdit. 
Dále byla zkoumána závislost mandátů na výsledku voleb pro reálné výsledky, která je 

znázorněna na obr. 3-2 a porovnána s modelem „směrné číslo – mandát“ je uvedeno v tab. 3-
6. 
 

Tab. 3-4 

Volby rok 2010 - model - mandát/počet hlasů 
Volby p [%] Mandáty m [%] m-p [%] (m/p)-1 [%] 

ODS 20.22 26.5 6.28 0.311 
ČSSD 22.08 28 5.92 0.268 
KSČM 11.27 13 1.73 0.154 
TOP09 16.7 20.5 3.8 0.228 
VV 10.88 12 1.12 0.103 
Suma 81.15 100 3.7714 0.2131 

 

                                                

14 Průměr. 
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Tab. 3-5 

Volby rok 2010 - model - směrné číslo + maximální zbytek 
Volby p [%] Mandáty m [%] m-p [%] (m/p)-1 [%] 

ODS 20.22 25 4.78 0.236 
ČSSD 22.08 27 4.92 0.223 
KSČM 11.27 14 2.73 0.242 
TOP09 16.7 20.5 3.8 0.228 
VV 10.88 13.5 2.62 0.241 
Suma 81.15 100 1.21 0.2341 

 

 

Obr. 3-2 

Tab. 3-6 

Model Lineární regrese m [%] Koeficient determinace R2 [%] 
Mandát/počet hlasů 

 1,45x-3,58 0,996 

Směrné číslo 
+ maximální zbytek 1,21x+0,31 0,999 

 

Lineární závislost reálných výsledků je velmi strmá (koeficient 1,45x), ale i u modelu 
„směrné číslo – mandát“ (koeficient 1,21x) je poměrně vysoká. Determinace obou závislostí 
je vysoká. Hypotéza H3 je potvrzena v obou variantách, ale relativní zisk je pro všechny 
strany téměř stejný u modelu „směrné číslo – mandát“ na rozdíl od reálného modelu. 
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4. Závěr 
Provedená analýza nepotvrdila hypotézu H1 o deterministickém časovém průběhu 

výsledků průzkumu. Naopak hypotéza H2 byla potvrzena, pokud se týká pořadí výsledků 
voleb, skutečné výsledky jsou v lineární regresi vyšší než průzkum. 

Hypotéza H3 o rozdělení mandátů zvýhodňující velké strany byla potvrzena pro reálné 
volby v roce 2006 i 2010. Z hlediska proporcionality není možno potvrdit hypotézu H4, 
reálný model má nižší proporcionalitu než model „směrné číslo – mandát“ a zvýhodňuje velké 
strany. 
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SAFETY MANAGEMENT AT THE (MICRO)REGIONAL LEVEL 

Aleš Horčička  
 University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Institute of Economy 

and Management  

Abstract: Global and domestic Czech experience shows the growing importance of safety 
management at the beginning of the 21st century. Area safety issues are currently well solved 
at the state and regional level in the Czech Republic, but there are still missing in the most 
developing strategic micro-regional documents.  
The aim of the paper is to define the term “area safety management” at the micro-regional 
level and its “safety system”, including basic elements and relations among them.  
Keywords: Safety management; micro-regions; safety system; regional safety actors; 
cooperation.  

1. Introduction  
Experience has shown the growing importance of area safety management at the beginning 

of the 21st century. Safety issues are highlighted after the demise of the bipolar division of the 
world and the influence of globalization as an inconsistent phenomenon. On the one hand, the 
today´s world is – thanks to the results of scientific and technological development – still 
closer communication, transportation, economically and culturally linked. On the other hand, 
globalization can lead to chaos and promote any danger in the world.  

These are the reasons why area safety management is today so important not only at the 
state and regional level, but also in micro-regions. The Czech Republic as a whole (sovereign 
state) and all its regions and micro-regions have the duty to care for the welfare of its 
residents. All democratic tools are used for it. Area safety management, which can be defined 
as a set of activities carried out especially by territorial units in order to prevent the safety 
threats or minimize their consequences if the threat is filled [3], is one of the most important 
activities for states and regions. 

2. Need for system safety in micro-regions 
There is no need to doubt that area safety ensuring should always be the systemic matter to 

be successful. All subjects on the territory must today ensure the safety thanks to effective 
mutual coordination (e.g. professional support from the external experts). Efforts to ensure 
safety area must respect the three basic elements:  

• there is a direct causal link between the safety and threats from the outsider;  
• ensuring the area safety is usually expensive, even though it often may not be 

immediately visible;  
• risk resources - a dangerous entities of world chaos - are poorly visible and 

interventions against them are difficult.  
However, micro-regional safety system has not been defined yet.  
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3. Construction of functional micro-regional safety system  

3.1. General characteristics of the micro-regional safety system 
 In any case, safety system should reflect local traditions, experience and the European and 

experience. The micro-regional safety system must be based on the Czech state safety system, 
respect the constitutional order and related legislation. It constitutes an institutional tool for 
creation and implementation of the safety policy in response to the activities of national and 
European safety institutions.  

3.2. Basic elements of the micro-regional safety system 
Based on similar experience from neighboring micro-regions [4, 5, 6], safety system in 

micro-regions should be composed of elements having respective competence within the 
laws.  

There are legislative, executive and judiciary elements, as well as legal and individual 
persons who have responsibility for ensuring area safety in the Czech Republic. 

The functional micro-regional safety system should include the following elements, which 
can be described as “regional safety actors”: 

 

Fig. 1: Basic elements of the micro-regional safety system (adjusted according to [4, 5, 6]) 

3.2.1. Role of integrated rescue system 
Integrated rescue system consists of the three basic components: 
• fire brigade; 
• emergency medical services; 
• Czech Police. 

Integrated rescue system is created by law to [7] in cases of joint activities in emergencies. 
In emergencies, fire brigades and emergency medical services are responsible for emergency 
and clean up operations. The role of the Czech Police is a bit specific. Its mission is to ensure 
public order and traffic in emergencies.  

3.2.2. Role of emergency services  
Emergency services provide in emergencies: 
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• telecommunications services; 
• water supplies; 
• functionality of sewer systems; 
• power supplies; 
• gas supplies; 
• heat supplies. 

3.2.3. Role of selected local government bodies and self-government bodies 
Local government bodies provide in emergencies: 
• road maintenance; 
• social safety; 
• quick information about the relevant situation. 

The role of self-government bodies (local authorities) in regions, respectively in micro-
regions, lies in [2] policy and executive activities of self-governing municipal bodies in the 
area of local development, their initiation activities in dealing with micro-issues and defining 
micro-programs and activities and their participation in the implementation of regional 
programs. Regions and micro-regions process development strategies to identify needs, 
determine the direction of development, development activities and strategic decision-making. 

The task of city management can be formulated in this field as follows [1]:  
• to protect the lives and health of citizens and not to allow degradation of their life;  
• to protect property, environmental and cultural values in the existence of an 

emergency;  
• to participate in creating a safe space and to ensure sustainable development by 

eliminating the risks, effective and efficient solution of possible emergency situations.  

3.2.4. Role of selected legal persons and selected individuals 
Also selected legal persons (businesses, social organizations) and selected individuals 

(engineers, statics, pilots, mountaineers or speleologists) contribute to ensuring area safety in 
accordance with the law within their capabilities.  

They perform compulsory and voluntary actions to protect values and human and civil 
rights. 

3.3. Some suggestions for possible cooperation among regional safety actors at the 
micro-regional level  

In order to quality ensure the area safety (municipality, micro-region, region), it is 
important to ensure effective cooperation among all elements involved in the exercise of 
services (concentration of certain services to certain places, increasing quality, good directing 
funds to training, etc.).  

The cooperation could include (so-called “Ten recommendations for successful 
cooperation”): 

• identification of area specifics;  
• identification of main threats and risks for the area; 
• organization of preventive activities and events;  
• mutual support in emergencies and after them; 
• exchange of experience regarding emergencies; 
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• common preparation of defense and civil emergency planning; 
• communication with civil sector (public relations before, in and after emergencies); 
• application of the results of scientific and technological development in the field of 

safety management; 
• preparation of “safety documentation“for entry into developing strategic micro-

regional documents; 
• clear definition of cooperation principles (e. g. foundation of “safety cluster”). 

4. Conclusion  
It is clear that in ensuring area safety must be involved all the bodies from the whole 

territory. It should be borne in mind that at the beginning of the 21st century there are many 
serious threats, whether natural or human origin, which may seriously affect life in the region 
or micro-region.  

In the opinion of the author, attention should be concentrated to micro-regions as soon as 
possible to begin to work systematically towards the creation of safety systems and safety 
policies in their territories, which would be compatible with safety systems and strategies in 
regions, in the Czech Republic and in the European Union, taking into account the specifics of 
each area. 

The output of the article offers some ideas (“ten recommendations”) for quality working of 
a safety system and cooperation among all the regional safety actors that has emerged from 
the current active cooperation with the micro-regions leaders. 

 
References: 
[1] HORÁK, R.; KRČ, M.; ONDRUŠ, R.; DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením 

pro veřejnou správu. Praha: Linde, a.s., 2004 
[2] REKTOŘÍK, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě – teorie a praxe. Praha: 

Ekopress, s.r.o., 2004 
[3] Sborník z konference Bezpečnost v podmínkách organizací a institucí ČR. Praha: 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2005 
[4] Strategický plán rozvoje a obnovy mikroregionu Holicko. Pardubice: Regionální 

rozvojová agentura Pardubického kraje, 2001 
[5]  Strategický plán rozvoje a obnovy mikroregionu Chrudimsko. Pardubice: Regionální 

rozvojová agentura Pardubického kraje, 2001 
[6] Strategický plán rozvoje a obnovy mikroregionu Vysokomýtsko. Pardubice: Regionální 

rozvojová agentura Pardubického kraje, 2001  
[7] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

 
Contact address:  
Ing. Aleš Horčička 
Institute of Economy and Management 
Faculty of Economics and Administration 
University of Pardubice 
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2 
E-mail: ales.horcicka@upce.cz  
Phone: +420 466 03 6163 

mailto:ales.horcicka@upce.cz


 

86 

EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH DOMOVŮ PRO SENIORY 
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Abstract: The ageing of population has recently become one of the areas necessary to pay 
attention to and to react flexibly to the situation. The article deals with the social and 
economic analysis of three houses for seniors in the Vysočina region. It is divided into two 
parts. The first part focuses on the social policy and social security at the general level and 
defines conditions for providing social services. The second part characterises individual 
senior houses that have different founders and the analyses their management. 
Keywords: house for seniors, social policy, social security, social services, provider of social 
services, analysis of financial management, bed costs, financial contributions of clients, 
Vysočina region 

1. Úvod 
V současné době se stále častěji a s vyšším důrazem potřebnosti diskutuje o problému 

stárnutí obyvatel České republiky (ČR). Nyní v ČR žije téměř 1,5 mil. seniorů. Demografové 
již dříve upozorňovali na to, že česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne. Varují, 
že počet obyvatel nad 65 let se do roku 2050 téměř zdvojnásobí. V současnosti se ročně 
seniorům vyplácí na důchodech částky přesahující několik desítek miliard korun. Přitom 
ekonomicky aktivní účastníci důchodového pojištění již dnes přispívají v průměru 2,7 
zaměstnance na jednoho starobního důchodce. 

Nejedná se však pouze o problém ekonomické povahy, avšak vzhledem ke zvýšenému 
počtu seniorů ve společnosti je nutné jim vytvořit důstojné podmínky pro aktivní a 
rovnoprávný život; systematicky se věnovat problematice stárnutí a problematice seniorů ve 
všech aspektech jejich života a rozvíjet mezigenerační vztahy a solidaritu. 

Cílem předloženého článku bude proto analyzovat vybrané domovy pro seniory zejména 
z pohledu ekonomického; konkrétně postihnout, která forma financování je v současnosti 
pro ně nejvýhodnější.  

2. Formulace problematiky 

2.1. Sociální politika 
Přestože se s pojmem „sociální politika“setkáváme v životě poměrně často a je používán 

s jistou dávkou samozřejmosti a pochopitelnosti, jeho definice není zcela jednoznačná. Je to 
způsobeno řadou okolností, především mnohoznačným významem pojmu „sociální“či 
významově rozsáhlým pojmem „politika“. 

Význam pojmu „sociální“lze definovat ve třech úrovních: 
Ø v nejširším slova smyslu, tj. – sociální jako společenský;  
Ø v užším slova smyslu – jedná se o společenské vztahy související s lidsky tíživými 

a společensky nežádoucími situacemi, jejichž řešení přesahuje síly jednotlivce, popř. 
rodiny;  

Ø v nejužším slova smyslu, tj. v kurativním, kdy jsou překonávány nepříznivé nebo 
nouzové sociální situace. [6] 



 

87 

Původem řecké slovo „politika“zobrazuje postavení občana a jeho občanských práv, které 
uskutečňoval v dané ústavě. 

Současné pojetí sociální politiky se u různých autorů liší. Nejčastěji však bývá 
charakterizována dvěma přístupy. První přístup uznává širší pojetí sociální politiky a sociální 
politika je v něm vnímána jako aktivita bezprostředně spojená s životními podmínkami lidí. 
V užším slova smyslu je sociální politika redukována na systém vztahující se k oblasti 
zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. [6] 

2.2.  Sociální zabezpečení a jeho financování 
Sociální zabezpečení má již za sebou dlouhodobý historický vývoj. Nejen ve starověku, ale 

rovněž ve středověku již působily různé způsoby vzájemnostního pojištění. Bylo to v rámci 
zejména náboženských korporací, rovněž tak v profesních organizacích, jak je představovaly 
cechy. Existovalo i smluvní komerční pojištění. Zejména však pro středověk platilo, že 
rozhodující úlohu v zabezpečování sociální pomoci sehrávala církev. Postupně se také 
problematika pojištění dostávala do popředí zájmů ekonomické teorie. Doklady toho 
nalézáme už ve 14. století, zejména však v období od 17. století. Jako ucelený systém se 
sociální zabezpečení dotváří od přelomu 19. a 20. století. V počátečním období do druhé 
světové války stát zajišťoval sociální zabezpečení pouze vybraným skupinám populace, 
od poloviny 20. století se sociální zabezpečení stává všeobecným. [8] 

2.2.1.  Základní přístupy k financování sociálního zabezpečení 
V systémech sociálního zabezpečení můžeme rozlišit dva základní přístupy k financování 

sociálního zabezpečení: 
Ø financování průběžné, 
Ø financování kapitálové. 

 
Průběžné financování (dříve známé také jako PAYGO systém – pay as you go) 

 
Stěžejním prvkem průběžného financování je mezigenerační sociální solidarita, která je 

založena na tom, že stávající generace aktivních občanů hradí výdaje na dávky předchozí 
generace (např. dávky současných důchodců či jinak sociálně potřebných občanů). Aby 
průběžné financování mohlo fungovat je bezpodmínečně nutná rovnováha mezi příjmy a 
výdaji ve stanoveném období. Finanční prostředky jsou přitom začleňovány přímo do státního 
rozpočtu, z něhož jsou následně přerozdělovány v podobě výdajů na sociální zabezpečení 
obyvatel. 

Běžné výdaje na sociální zabezpečení daného roku jsou financovány z běžných příjmů 
stejného roku, když tyto příjmy jsou hrazeny na účet sociálního pojištění. Znamená to, že 
pracující se v současné době podílí na financování sociálních dávek jiných pojištěnců, 
přičemž v pozdější době jsou jeho sociální dávky vypláceny z příspěvků dalších, zpravidla 
mladších pojištěnců (tzv. mezigenerační solidarita). 

 
Kapitálové financování 

 
Kapitálové financování je založeno na tom, že si občasné (pojištěnci) vytvářejí pojišťovací 

kapitálové fondy, přičemž většinou se tak děje za přispění zaměstnavatelů a státu. Kapitálové 
fondy nashromážděné prostředky vhodně spravují a výnosy z této správy jsou pak následně 
používány na financování vlastních důchodů pojištěnců. 

Kapitálové financování se u nás používalo do roku 1948, např. u bank nebo u jiných 
skupin zaměstnavatelů, kteří měli velký kapitál. Tento systém financování předpokládá 
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existenci určitého nashromážděného kapitálu, který ČR nemá. Z tohoto důvodu ho zatím 
nelze zavést a je nutné volit průběžný systém financování na základě povinného sociálního 
pojištění s možností dalšího dobrovolného připojištění. 

Dle uvažovaných možností budoucí úpravy důchodového systému v ČR se jako 
nejpravděpodobnější jeví tzv. třípilířový systém, který by byl založen na průběžném 
financování ze státního rozpočtu (z příspěvků pojištěnců a zaměstnavatelů), na povinném 
pojištění občanů (tzv. penzijní připojištění) a na dalším dobrovolném připojištění na 
smluvním základě. [9,4] 

Současná struktura sociálního zabezpečení obsahuje tři základní způsoby sociálního 
opatření: 
 
Ø sociální pojištění: je výrazem odpovědnosti občanů k sobě a vlastní rodině – 

odkládají část své potřeby pro případ budoucí sociální tísně  
Ø státní sociální podpora: je výrazem státem organizované solidarity mezi 

vysokopříjmovými občany a nízkopříjmovými – občané jsou povinně státem 
zabezpečení pro případ státem uznané sociální události 

Ø sociální pomoc: je výrazem dobročinnosti různých institucí zejména charitativních – 
občanům je sociálním subjektem v nouzi poskytována pomoc v rozsahu, jenž je 
považován za nezbytný, případně přiměřený [9] 

3. Řešení problému 

3.1. Poskytovatelé sociálních služeb 
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách definuje sociální službu jako činnost nebo 

soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení. V ustanovení § 6 citovaného zákona je dále výslovně 
stanoveno, že poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek uvedených v tomto 
zákoně pouze tyto subjekty: 

1) územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby (tj. obce a kraje a jimi 
zřizované příspěvkové organizace), 

2) další právnické osoby (jedná se o nestátní neziskové organizace - např. občanská 
sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), 

3) fyzické osoby,  
4) ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu. 
 
Poskytovatelem sociální služby však nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o 

své blízké či jiné v domácím prostředí. 

3.2. Analýza hospodaření vybraných domovů pro seniory 
3.2.1. Domov pro seniory - příspěvková organizace zřízená obcí1 
 

                                                

1 Konkrétní jméno zřizovatele na jeho žádost neuvádíme. 



 

89 

Tab. 1: Analýza nákladů a výnosů domova 

 

Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování  

Náklady v této příspěvkové organizaci se mírným tempem zvyšují. Jejich nárůst mezi 
rokem 2007 a 2008 činí 7,49 %, náklady roku 2009 vzrostly vůči roku 2008 o 11,40 %. 
Největší nákladovou položku tvoří mzdové náklady a s tím související odvody na zákonné 
pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní. V roce 2007 tyto činily 59,95 % z celkové výše 
nákladů, v roce 2008 již 62,93 % a v roce 2009 se nepatrně snížily na 62,71 %. 

Podobným tempem se zvyšují i výnosy. V roce 2008 se výnosy navýšily oproti roku 2007 
o 10,00 % a výnosy roku 2009 vzrostly oproti roku 2008 o 9,29 %. Financování sociálních 
služeb, které organizace nabízí, jsou hrazeny převážně z úhrad od klientů (v roce 2007 – 
65,86%, o rok později – 64,65 % a v roce 2009 – 66,14%) a z dotací a příspěvků, zvláště 



 

90 

dotacemi ze státního rozpočtu, a to z příslušného ministerstva – Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. MPSV se podílelo v roce 2007 finančními prostředky 25,14 % z celkových 
výnosů, v následujícím roce 27,50 % a v roce 2009 22,47 %. Dalšími dotacemi, které 
organizace obdržela na provoz, byly dotace kraje Vysočina, a to v průměru cca 4 % podílu na 
celkových zdrojích v jednotlivých sledovaných letech. Této organizaci přispěl menší měrou 
na činnost ve sledovaných letech i zřizovatel (v roce 2007 to představovalo 2,49 % 
z celkových nákladů a v roce 2009 4,08 %.) Tato organizace vykazuje ve sledovaných letech 
zisk. Výrazný zisk byl dosažen za rok 2008, a to v důsledku velkého navýšení dotace z MPSV 
téměř o 1 mil. Kč. Dotace z MPSV byla vyšší než jiné roky pravděpodobně proto, že tento 
sledovaný rok nebyl organizaci poskytnut příspěvek od zřizovatele. 

3.2.2. Domov pro seniory Havlíčkův Brod – příspěvková organizace zřízená krajem 
 

Tab. 2: Analýza nákladů a výnosů domova 

 
Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování 
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Náklady v této příspěvkové organizace se ve sledovaných letech udržují na srovnatelné 
výši, a to 19 mil. Kč. Obdobně i výnosy dosahují v těchto jednotlivých rocích cca 19 mil. Kč. 
I v této organizaci tvoří největší nákladovou položku mzdové náklady a související zákonné 
odvody. V roce 2007 činily 50,04%, v roce 2008 58,06 % a v roce 2009 63,84 % z celkových 
nákladů DpS HB. 

Financování služby je zajišťováno obdobně jako u domova pro seniory z převážné většiny 
tržbami od klientů (2007 – 50,04%, 2008 – 58,06%, 2009 – 63,84% z celkových příjmů DpS 
HB). Oproti předešlé organizaci je zde vidět patrný každoroční nárůst v úhradách za služby od 
klientů. I tato organizace dostává každoročně dotace ze státního rozpočtu – z Ministerstva 
práce a sociálních věcí. I když zde je sledován určitý pokles částky dotací (2007 – 37,59 %, 
2008 – 32,80 %, 2009 – 25,75 %). Tato příspěvková organizace však obdržela ve sledovaných 
letech vyšší příspěvek od svého zřizovatele (2007 – 6,82 %, 2008 – 4,26 %, 2009 – 6,98 %) 
než předchozí příspěvková organizace. I tato organizace vykazuje ziskové hospodaření, ale 
zisk má klesající tendenci. Vliv na výsledek hospodaření mají snižující se dotace z MPSV. 

3.2.3. Charitní domov Moravec – nezisková organizace 
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Tab. 3: Analýza nákladů a výnosů domova 

 
 Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování 

 
Náklady této neziskové organizace se v průběhu sledovaných roků poměrně výrazně 

navyšovaly. V roce 2008 vzrostly náklady oproti roku 2007 o 6,45 % a v roce 2009 oproti 
roku 2008 již o 12,38 %. Obdobný meziroční vývoj vykazují i výnosy. Hospodaření je v 
jednotlivých letech téměř vyrovnané, i když v jednotlivých účetní obdobích je vykazována 
ztráta v rozmezí 1 – 4 tis. Kč. V CHDM (podobně jako v obou výše sledovaných 
příspěvkových organizacích) jsou největší nákladovou položkou mzdové náklady a náklady 
na sociální a zdravotní pojištění (a to v roce 2007 – 57,85 %, následující rok – 58,59 % a 
konečně v roce 2009 – 62,97 % z celkových nákladů). 

Zdroje financování služeb jsou tvořeny z velké části tržbami od klientů (v roce 2007 – 
59,83 %, o rok později – 63,02 % a v roce 2009 – 60,33 %). Úhrady za služby od klientů se 
pohybují každoročně téměř ve stejné výši – cca 60 % z celkových výnosů. 
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Jelikož tato nezisková organizace nemá zřizovatele jako příspěvkové organizace, nemá 
možnost od něj získat příspěvek na svou činnost. Nezisková organizace má však právo žádat 
dotaci na provoz u příslušného ministerstva. V tomto případě se jedná též o Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Příděl dotací z MPSV činil v roce 2007 36,51 % z celkových výnosů, 
v roce 2008 je to 33,02 % a v roce 2009 33,58 %. Výše poskytnutých dotací se pohybuje ve 
sledovaném období téměř ve stejné výši, když jsou patrny pouze malé rozdíly v poskytnutých 
částkách. 

3.2.4. Celkové zhodnocení financování organizací 
V tomto příspěvku jsme se snažili najít odpověď na otázku, zda je výhodnější z hlediska 

financování pro tuto sociální službu příspěvková anebo nezisková organizace. Dle našeho 
názoru je to otázka poněkud diskutabilní. Příspěvková organizace je zřízena buď obcí nebo 
krajem. Je zřízena na základě rozhodnutí příslušných orgánů obce či kraje, a to podle potřeb 
daného regionu. Proto na fungování takto zřízené organizace zřizovateli záleží a přispívá na 
její činnost příspěvkem ze svých zdrojů. Příspěvková organizace pak může ještě sama požádat 
o dotace z různých resortů státního rozpočtu. Může se také pokoušet získat sponzorské dary. 
Pokud dotace ze státního rozpočtu je krácena nebo úplně zrušena příspěvkové organizaci, 
může stále ještě provozovat svoji službu, neboť jí na činnost přispěje zřizovatel, který má 
zájem na provozu vlastní organizace. V tomto má příspěvková organizace oproti neziskové 
organizaci výhodu. 

Na rozdíl od příspěvkové organizace neziskovou organizaci nezastřešuje žádný jiný orgán. 
Je zcela závislá na prostředcích ze státního rozpočtu (popř. na získaných sponzorských 
darech). V naší společnosti žije mnoho lidí, kteří jsou tělesně nebo mentálně postižení nebo 
starší občané a nemají rodinu, ve které by mohli žít a která by se o ně starala. Příspěvkových 
organizací však není tolik, aby dokázaly zajistit služby všem těmto spoluobčanům. Proto 
vznikají neziskové organizace, které svými službami pomáhají. Domníváme se, že neziskové 
organizace by měl podporovat nejen stát, ale i spoluobčané, kterým záleží na druhých lidech. 

4. Závěr 
Česká společnost stárne. Znepokojivé prognózy nás neustále informují o tom, že se 

rychlým tempem zvyšuje počet obyvatel v důchodovém věku. Na počátku 21. století jsou Češi 
nejstarší ve své historii. Struktura seniorů se příliš nemění, stále převládají ve starší populaci 
ženy. 

Oblast péče o seniory prošla v posledních letech relativně výraznými změnami. Jedním ze 
základních faktorů, který měl vliv na celkové pojetí služeb pro seniory byla změna chápání 
stáří. Na proces stárnutí se nyní nahlíží jako na jev celospolečenský i individuální, jenž si žádá 
přijmout ucelený a dlouhodobý program přípravy na stáří a vzbudit zájem společnosti i 
jednotlivců o tuto problematiku. Stáří je dnes vnímáno spíše jako sociální status, který je 
zahájen odchodem z pracovního trhu, což zapříčiní omezení sociálních kontaktů, pokles 
životního standardu v důsledku přechodu ze mzdy na důchod, který je nižší, či snižování 
určitého postavení ve společnosti. 

Stárnutí se nedotýká pouze důchodového systému, ale také trhu práce, když se zde 
projevuje především úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva a tím tedy i účastníků 
systému důchodového pojištění. 

Myslíme si, že systém financování sociálních služeb by si zasloužil větší pozornost, než je 
tomu nyní. Prostředky pro poskytovatele sociálních služeb jsou obcím, krajům i nestátním 
neziskovým organizacím poskytovány různými způsoby, což může být příčinou 
znevýhodňování některých z poskytovatelů sociálních služeb. Z tohoto důvodu by bylo 
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vhodné vytvořit jednotný a ucelený systém poskytování finančních prostředků jednotlivým 
institucím sociálního zabezpečení. 

Jistou novinkou, která se zdá být perspektivní a žádoucí v dané situaci, je postupný vznik 
soukromých domovů pro seniory, což by mohlo pomoci řešit otázku kapacity stávajících 
zařízení. Domovů pro seniory registrovaných státem je několik set, soukromých domovů je 
zatím jen velmi málo. Velkou nevýhodou pro masivní rozvoj soukromých domovů pro 
seniory je jejich vysoká finanční náročnost pro seniory. Výstavba soukromých domovů pro 
seniory je velkou výzvou a příležitostí také pro podnikatele. Prozatím však této myšlence 
brání zákon, který stanovuje maximální částky za ubytování a stravu. 

Domníváme se, že je to však jen otázka času, než privátní sektor masivně vstoupí do těchto 
pobytových služeb. 

Je třeba si uvědomit, že proces stárnutí a kvalita lidského zdraví je u každého jedince 
individuální. Během našeho života musíme rozhodovat sami o sobě nebo o našich blízkých a 
budeme nuceni hledat optimální řešení dané sociální situace. Nesmíme být proto k této 
problematice lhostejní, neboť nikdy dopředu nevíme, zda tuto péči nebudeme sami 
potřebovat. 
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MOŽNOST VYUŽITÍ INPUT-OUTPUT ANALÝZY PRO ŘÍZENÍ VE 
VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Pavla Jindrová 
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky 

Abstract: The principle of aggregation is a mathematical model which is useful in practice for 
solving problems of economics and public administration too. Input-Output analysis use this 
principle of aggregation. Input-Output analysis can be used for control at different levels in 
public administration. 
Keywords: Input-Output analysis, public administration, aggregation principle 

1. Úvod 
Agregační a dezagregační princip má široký prostor uplatnění jak v teorii, tak i v praxi. 

S využitím tohoto principu se lze např. setkat při řešení rozsáhlých ekonomických problémů, 
které by bez tohoto matematického modelu nebylo možné řešit, anebo by jejich řešení bylo 
příliš náročné. Jedním z ekonomických modelů, který tohoto principu využívá, je Input-
Output (dále jen I-O) analýza. I-O analýzu lze využít jako vodítko při řízení ve veřejné 
správě. 

2. Input-Output analýza 
Input-output analýza bývá také označována jako meziodvětvová analýza, která při 

modelování využívá také agregačního principu. Je možné ji využít na různých úrovních 
národního hospodářství. Původně byla využívána pro bilancování na národní úrovni státu. 
Postupně vznikaly aplikace na dalších úrovních – na úrovni regionální, či až na úrovni 
podniku, nebo naopak na úrovni mezinárodní. 

2.1.  Historie Input-Output analýzy 
Historie I-O analýzy sahá až do 18. století. Francouzský ekonom a fyziokrat Francois 

Quesnay (1694 – 1774) zveřejnil v roce 1758 práci s názvem „Ekonomická tabulka“(Tabletu 
Economique). V této práci je ve formě ekonomické tabulky zobrazeno francouzské 
hospodářství. To bylo rozděleno do tří tříd – na třídu vlastníků půdy, podnikatele a pracující 
v zemědělství a třetí třídu pracujících v ostatních odvětví hospodářství. Mezi těmito třídami 
byly v Quesnayově ekonomické tabulce vysvětleny a znázorněny peněžní toky. Tuto práci lze 
považovat za první makroekonomický model.  

„Ekonomickou tabulku“využil ve druhém díle „Kapitálu“Karel Marx (1818 – 1883), a to 
při teoretické analýze reprodukčního procesu.  

Základy moderní I-O analýzy zformuloval ve třicátých letech 20. století americký profesor 
ruského původu Wassily Leontief (1906 – 1999).  

3. Input-Output model 

3.1. Klasický Input-Output model 
Připomeňme si základní předpoklady a tvar I-O modelu. 
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Národní hospodářství je rozděleno do odvětví. Pro analýzu a řízení hospodářství je 
potřebný proporcionální vztah mezi výrobou a spotřebou. Dále se předpokládá, že v rámci 
odvětví jsou užívány přibližně stejné technologie. K časovému úseku získaná soustava bilancí 
musí být přesná a komplexní. 

Uvažujme i odvětví, kde i = 1,…,n, n > 0. Označme 
xj produkci odvětví j, 

xij produkci odvětví i, která se spotřebovává v odvětví j, 

yi finální užití produkce v odvětví i, 

S ohledem na definice jednotlivých položek dostaneme soustavu bilancí 
∑j xij + yi = xi;  i, j = 1,…,n 

Soustava představuje distribuční vztahy. 
Tuto neagregovanou bilanci meziodvětvových vztahů můžeme vyjádřit ve vztahu: 

X e + y = x. 
Matici X nazýváme bilanční maticí. Dále sloupcový vektor y obsahuje finální užití a 

bilanční rozdíly a sloupcový vektor x obsahuje výrobu, tedy prvky yi jsou větší nebo rovny 
nule a xi jsou větší než nula. 

V praxi používané bilanční matice pro celé národní hospodářství mívají velké rozměry, 
kdy n může dosahovat řádu stovek či tisíců. Pro další zpracování se využívá agregačního 
principu, díky kterému pak lze celou bilanci upravit na rozměr, který umožňuje snadnější 
další zpracování.  

Připomeňme si obecný model agregačního principu. 
U klasického modelu agregace předpokládáme členění ekonomiky na jednotlivé sektory. 
Předpokládejme, že sektory agregujeme do skupin sektorů. Je zřejmé, že počet těchto 

skupin bude menší než n, tj. n+ < n, kde n je počet sektorů a n+ je počet skupin sektorů.  
Uvažujme matici S, která popisuje agregaci n položek na n+ položek, kde n+ < n. Matice S, 

která sestává z 0 a 1, má n sloupců a n+ řádků a pro její prvky platí 
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=⇒∉

=⇒∈

+

+
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Uvažujeme již zmíněnou bilanční soustavu 
      X e + y = x. 

Agregujeme-li tuto soustavu po řádcích, dostaneme soustavu+ ve tvaru 
S X e + S y = S x. 

Agregujeme-li matici SX po sloupcích, dostaneme matici 
X+ = S X S´, 

kde matice X+ je opět čtvercovou maticí, která má n+ řádků a sloupců. 
Tak dostaneme agregovanou soustavu 

X+ e+ + y+ = x+, 

kde  
Sx = x+, Sy = y+. 
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V praxi zveřejňované bilanční matice již obsahují data agregovaná do několika desítek 
řádků a sloupců. Jako příklad lze uvést tabulky dodávek a užití sestavené v rámci národních 
účtů ČR pro jednotlivá období, které jsou zveřejněny na stránkách Českého statistického 
úřadu (www.czso.cz). Tyto tabulky představují již agregované tabulky dodávek a užití pro 
národní hospodářství ČR, a to vždy pro příslušný rok. Členění těchto tabulek odpovídá 59 
skupinám v rámci členění SKP (Standardní klasifikace produkce)1 a OKEČ (Odvětvová 
klasifikace ekonomických činností)2. 

Vztah pro agregovanou bilanci meziodvětvových vztahů vyjádříme pro další potřeby 
pomocí matice technických koeficientů A: 

A x+ + y+ = x+. 

Její prvky aij představují přímé normy spotřeby, popř. jsou označovány jako koeficienty 
meziodvětvových vztahů a udávají, kolik inputů z vlastních a jiných sektorů je potřebných 
k produkci jedné jednotky konečného produktu. Dále se pro prvky aij předpokládá, že jsou 
relativně stálé a nezáporné, a dále platí 1a ij <∑

i
, pro všechna j = 1,…,n.  

Pro normu matice A platí, že  
A  < 1. 

Tyto vlastnosti přímých norem spotřeby zaručí řešitelnost rovnic soustavy. 
Upravená bilance pomocí matice technických koeficientů nám umožní odpovědět na 

otázku, kolik musí jednotlivá odvětví celkově vyprodukovat, aby se mohla uspokojit konečná 
poptávka. 

Vycházíme tedy z rovnice Leontiefova modelu:  
Ax+ + y+ = x+. 

Pak po úpravě získáme: 
x+ = (I – A)-1y+. 

Výraz (I – A)-1 je inverzní matice k matici (I – A). Její hodnoty udávají, o kolik více 
produktů musí vyprodukovat odvětví v řádku, aby mohlo odvětví ve sloupci dodat jednotku 
produktu konečné poptávce. 

Také je zde možné určit závislosti mezi jednotlivými odvětvími. Sečtením hodnot v 
jednotlivých sloupcích dané inverzní matice lze určit ta odvětví, která mají nejvyšší vliv na 
konečnou poptávku. Tyto informace mohou sloužit také jako vodítko při řízení ve veřejné 
správě, která může jednotlivé vybrané oblasti vhodně podporovat. 

3.2. Regionální I-O model 
Jak již bylo zmíněno, klasický I-O model, určený pro bilance na národohospodářské 

úrovni, se dá využít i na úrovních jiných. Jednou z nich je regionální I-O model. Při jeho 
sestavování je potřeba zohlednit vzájemné vazby mezi regiony. 

                                                

1 Standardní klasifikace činností (SKP) byla od 1.1.2008 nahrazena Klasifikací produkce (CZ-CPA) – podle § 19 
odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  

2 Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) byla od 1.1.2008 nahrazena Klasifikací ekonomických 
činností (CZ-NACE) – podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

http://www.czso.cz)
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U klasického I-O modelu jsou zohledněny vazby mezi odvětvími národního hospodářství. 
U regionálního I-O modelu musí být zohledněny vazby za prvé mezi jednotlivými regiony 
uvnitř hospodářství, které nepodléhají žádným omezením, a za druhé vazby související 
s mezinárodním obchodem, tedy ty, které podléhají různým omezením (např. celní opatření). 
Podle způsobu spojení mezi regiony pak uvažujeme multiregionální nebo interregionální I-O 
modely. 

3.3. Zobecněný I-O model 
Důležitost klasického I-O modelu spočívá v možnosti jeho využití pro bilanci 

meziodvětvových vztahů. Tento model se, jak již bylo uvedeno dříve, nemusí omezovat pouze 
na bilancování meziodvětvových vztahů na národní úrovni, popř. regionálních úrovních.  

I-O model lze zobecnit např. pro bilanci činností na vztahy věcně (odvětvově) organizační. 
Uveďme si tento model. 
Uvažujme i komodit, kde i = 1,…,m a kde m > 0 a j činností, kde j = 1, ..., n a kde n > 0.  
Označme 

xij vstup komodity i, který se používá pro činnost j, 

yi finální užití komodity i, 

zij výstup komodity i při činnosti j. 

Pak dostaneme soustavu bilancí 
∑j xij + yi = ∑j zij;  i = i, ..., m; j = 1,…, n. 

V případě, kdy m = n; dostaneme klasický IO-model. 
Problémem ale je fakt, že počet komodit i a počet činností j nemusí být shodný.  
Pokud je počet činností větší než počet komodit, lze tento problém řešit zavedením vhodné 

účelové funkce pomocí lineárního programování. Optimální řešení však obvykle vyřadí 
některé činnosti. Je proto lepší použít metody zobecněných řešení systému lineárních rovnic. 
Tyto metody využívají k řešení (Mooreovy-Penroseovy) pseudoinverzní matice [5]. 

Pro určení pseudoinverzní matice je možné využít řady numerických metod. Mezi tyto 
metody patří např. biortogonalizační metoda, rekurentní n-kroková metoda (podle Graville) 
anebo rekurentní metoda Žukovského-Lipcerova. 

Rozsah tohoto příspěvku bohužel neumožňuje uvést matematické vzorce a vztahy 
zmíněných metod. 

4. Závěr 
IO-model je důležitým nástrojem pro řízení jednotlivých oblastí národního hospodářství. Je 

jedním z nástrojů vytvářejících podklady, na jejichž základě lze na různých stupních veřejné 
správy rozhodovat o podpoře jednotlivých odvětví, popř. oblastí nebo činností. Jejich 
záměrem je řízení, zlepšení nebo oživení či podpora těchto odvětví nebo oblastí, popř. 
činností, které mají pozitivní dopad na sledovanou oblast ekonomiky, ať již podpory týkající 
se zvýšení poptávky, která se projeví zvýšením produkce, nebo např. podpory oblastí a 
činností, jejichž záměrem je zvýšení zaměstnanosti, aj. 

Klasický IO-model, zpracovávající data na národní úrovni, je důležitý pro rozhodování ve 
veřejné správě na nejvyšší úrovni, regionální model a jeho výstupy jsou důležité pro řízení 
veřejné správy především na krajských úrovních, a tyto pak přecházejí i na nižší stupně 
veřejné správy.  



 

100 

V České republice jsou data pro klasický IO-model pravidelně zveřejňována na stránkách 
Českého statistického úřadu. Na regionálních úrovních může být s využitím tohoto modelu 
problém v důsledku nemožnosti získání všech dat potřebných pro sestavení modelu. Zde je 
možný prostor při využívání zobecněných IO-modelů, které by mohly být vodítkem při řízení 
činností i na různých úrovních veřejné správy. 
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 ZHODNOCENÍ EFEKTIVITY INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU 

Vladislava Kerlesová  
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicky-správní, Ústav ekonomiky a managementu  

Abstract: Education is a continual process of acquiring knowledge, accomplishments and 
skills, which contribute not only to cultivation of the individual, but also of the entire society. 
The public enterprise is a domain which supports the education of employees, as its goal is 
the contentment of the broad public. The article presents the results of an analysis which 
shows the positive approach of the public enterprise to education, furthermore it shows the 
employee’s interest in education.  
Keywords: questionnaire, public sector, education process, personnel 

1. Úvod 
Cílem tohoto příspěvku je dokázat rostoucí význam investování finančních prostředků do 

vzdělávání zaměstnanců veřejného sektoru. K vyhodnocení efektivity vynaložení finančních 
prostředků je použita analýza formou dotazníku. K vyhodnocení dat dotazníkového šetření 
jsou použity statistické analýzy, zpracované za pomocí kontingenčních tabulek, které 
dokládají i zájem o zvyšování kvalifikace ze strany zaměstnanců veřejného sektoru. Součástí 
příspěvku je zpracovaná analýza dosavadních výsledků projektu Rozvoj pedagogických a 
manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice, který je zaměřený právě na 
zvyšování vzdělanostní a znalostní úrovně zaměstnanců zmíněné veřejné instituce.  

Vzdělávání zaměstnanců spadá v současné době do kompetencí personálního oddělení, též 
nazývaného jako oddělení lidských zdrojů dané instituce. Přitom personalistika ještě nedávno 
bývala oblastí zajišťující pouze administrativní evidenci zaměstnanců a později získávání a 
umisťování vhodných zaměstnanců na určité pracovní místo nebo pozici. V dnešní době je 
působnost v oblasti personalistiky značně rozšířená. Personalisté se zabývají se širokou škálou 
činností1, čímž se stává tato práce náročnou, nicméně velmi pestrou. V v popředí zájmu 
personalistů je nyní oblast motivace a rozvoj zaměstnanců, které tvoří tzv. lidský kapitál.  

Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, 
dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky organizace 
jsou ty složky, které jsou schopny učení se, inovace a kreativního úsilí, což – je-li řádně 
motivováno – zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace. [1]  

Stýblo nadále uvádí, že prostředky vkládané do vzdělávacích aktivit zaměstnanců (odborná 
příprava, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace atd.) se považují za investice. Takto vynaložené 

                                                

1 Vytváření a analýza pracovních míst, personální plánování, získávání, výběr a přijímání pracovníků, hodnocení 
pracovníků, rozmisťování pracovníků a ukončování pracovního poměru, odměňování, vzdělávání pracovníků, 
pracovní vztahy, péče o pracovníky, personální informační systém, průzkum trhu práce, zdravotní péče o 
pracovníky, metodika průzkumů, zjišťování a zpracování informací, dodržování zákonů v oblasti práce a 
zaměstnávání pracovníků. [5] 
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finanční prostředky nejsou pouhými náklady, které zatěžují rozpočet organizace, ale jsou 
považovány jako investice do zdokonalování a zvyšování profesní způsobilosti zaměstnanců. 

Podíváme-li se na situaci ze širšího pohledu, který zohledňuje neustálý nárůst konkurence 
v rámci jednotlivých ekonomik, je více než nutné se růstem odbornosti a vzdělanosti 
zaměstnanců zabývat. Důležitým prvkem rozvoje jsou však i inovace, bez kterých by 
investice do vzdělávacích aktivit zaměstnanců nepřinášely konkurenceschopný potenciál.  

2. Podpora rozvoje vzdělávání zaměstnanců v oblasti veřejného sektoru  
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že veřejný sektor má v tomto ohledu velmi pozitivní 

přístup. Již řadu let podporuje vzdělávání svých zaměstnanců a to jak v rámci podpory 
vzdělávání profesní úrovně (zvyšování pracovní kvalifikace), tak v oblasti osobní (vstřícný 
přístup a umožnění studia dálkovou formou). Tato vstřícnost je však v kompetenci vedoucího 
pracovníků, proto nelze bagatelizovat, ale je třeba hodnotit situaci individuálně. 

2.1. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců veřejného sektoru z pohledu zaměstnance  
Z pohledu zaměstnance jsou důvody zvyšování vzdělání a kvalifikace logickým krokem 

k tomu, aby získal širší možnosti výběru pracovní pozice ve veřejném sektoru. S růstem 
kvalifikace také roste jeho uplatnitelnost a možnost odpovídajícího finančního ohodnocení, 
V neposlední řadě by se mělo jednat o přirozený pud vedoucí k prohlubování a rozšiřování 
znalostí a dovedností, ale i rozvoje osobnosti. 

2.2. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců veřejného sektoru z pohledu zaměstnavatelů 
Zaměstnavatelé, tedy instituce veřejné správy zajišťují pro své zaměstnance např. kurzy 

zaměřené na informační technologie, jazykové kurzy, semináře a školení zaměřená na 
efektivitu práce a komunikační dovednosti. Každý zaměstnanec po absolvování vzdělávací 
aktivity získává certifikát či osvědčení. Kromě jiného mají také zaměstnanci veřejných 
institucí možnost vyjíždět na pracovní stáže do zahraničí, kde čerpají nové zkušenosti a 
inspiraci pro rozvoj domácího pracovního prostředí a postupů.  

Důvody k podpoře zvyšování vzdělání zaměstnanců jsou:  
– poskytování kvalitnějších služeb 
– profesionální přístup 
– neustále se vyvíjející informační technologie 
– měnící se způsoby řízení instituce 
– růst sledovanosti práce úředníků veřejnosti.  

Veřejné instituce podporující profesní i osobní rozvoj zaměstnance tak mohou získávat 
vyšší loajalitu od zaměstnanců, čímž sníží finanční náklady na fluktuaci a zaměstnanci 
podávají vyšší pracovní výkony díky přirozené míře zodpovědnosti. 

2.3. Legislativní podpora ČR rozvoje a vzdělávání zaměstnanců ve veřejném sektoru 
Fakticky jde o plné uplatnění principů celoživotního učení tak, jak byly koncipovány v 

letech 1996-1999 v závěrečných dokumentech projektu Phare CZ9703-01-0103-02-026 
„Systémy rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě“(NVF 2000) a v Koncepci přípravy 
pracovníků veřejné správy (usnesení vlády č. 601/1999).  

Od přijetí této Koncepce v roce 1999 byl v České republice postupně realizován 
dvoukolejný systém vzdělávání jak na úrovni státní správy, tak i územní samosprávy, což 
bylo legislativně vyjádřeno i přijetím dvou zákonů – zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních 
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve 
správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 312/2002 Sb., 
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o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. [7] 

2.4. Podpora rozvoje vzdělávání v oblasti veřejného sektoru z fondů Evropské unie 
Evropská unie (dále jen EU) je institucí, poskytující ze svých fondů finanční podporu 

zemím, jež jsou členy EU. Finanční prostředky plynou do oblasti podpory hospodářského 
růstu a vzdělanosti občanů dané země prostřednictvím tzv. operačních programů, které se 
specializují na určitou územní oblast nebo sektor (vzdělávání, doprava, zaměstnanost atd.). 
Problematika týkající se rozvoje v oblasti lidských zdrojů jsou zařazeny v sekci strukturálních 
fondů2 - program Evropský sociální fond. 

3. Rozvoj vzdělávání zaměstnanců za finanční podpory Evropské unie - 
Program Evropského sociálního fondu  

Evropský sociální fond (dále jen ESF) se specializuje na projekty s neinvestičním 
charakterem. Jedná se o podporu projektů zaměřených např. v oblasti začínajících OSVČ, 
rekvalifikace nezaměstnaných osob a osob se zdravotním postižením, podpora začlenění žen 
na trhu práce bez diskriminace, rozvoj vzdělávacích aktivit v prezenční, kombinované i 
distanční formě studia, zvyšování odpovědnosti vedoucích pracovníků školských institucí 
v oblasti lidských zdrojů, zahraniční výjezdy studentů, vyučujících i vědeckých pracovníků 
v sektoru soukromém i veřejném. 

Na podporu programů Evropského sociálního fondu v období 2004 – 2006 byl z EU 
vyčleněn finanční obnos ve výši 456, 98 mil. eur. 

• Program Evropského sociálního fondu v období 2007 – 2013 
V současném programovém období jsou Českou republikou čerpány finanční prostředky 

v oblasti lidských zdrojů do těchto operačních programů: 
– OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)  
– OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  
– OP Praha – Adaptabilita (OPPA)  
Na toto programové období může Česká republika čerpat z fondů EU až 3,8 mld. eur. [13] 
Dále pro období 2007–2013 schválil Evropský parlament Radou EU upravenou verzi 

návrhu evropského Akčního programu v oblasti celoživotního vzdělávání. Cílem programu je 
podporovat zvyšování kvality celoživotního učení v Evropské unii prostřednictvím bilaterální 
či multimediální spolupráce, mobility jednotlivců, inovačních projektů a dalších nástrojů. 
Program zastřešuje nové verze v současné době probíhajících programů Comenius, Erasmus, 
Grundtvig, Jeann Monet a již zmíněný program Leonardo da Vinci. Na programy Evropská 
unie vyčlení rozpočet ve výši 6,97 mld. eur.[12] 

4. Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektů Univerzity Pardubice 
Univerzita Pardubice (dále jen UPa) je vzdělávací instituce spadající mezi 26 veřejných 

vysokých škol České republiky, které byly založené ze zákona. Univerzita Pardubice zajišťuje 

                                                

2 Strukturální fondy: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský 
zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) a Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG).  
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výuku pro 7 fakult a jeden vysokoškolský ústav (Centrum materiálového výzkumu) 
v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.  

Kromě přirozené funkce vzdělávání – tedy poskytování výuky, zázemí v podobě 
univerzitního kampusu a možných zahraničních mobilit pro cca 10.500 studentů, poskytuje 
UPa podpůrné prostředí i pro své zaměstnance. 

• Vzdělávání akademických pracovníků 
Na úrovni akademických pracovníků se jedná o podporu v oblasti vzdělávání, vědeckých 

výzkumů a výzkumu a technologického vývoje. Je podporována také spolupráce mezi 
jednotlivými univerzitami nejen v rámci České republiky, ale i spolupráce na mezinárodní 
akademické půdě. Akademici mohou využít příležitosti ke stáži v zahraniční. Pobyt je možný 
v akademickém prostředí čtyřiceti zemí, na cca 200 vysokoškolských institucích, se kterými 
má UPa uzavřenou bilaterální smlouvu. Dále mohou své schopnosti akademičtí pracovníci 
rozšířit v právě probíhajícím Projektu rozvoje lidských zdrojů Univerzity Pardubice. 

• Vzdělávání ostatních zaměstnanců 
Pro ostatní zaměstnance, tzv. technicko-hospodářské pracovníky (dále jen THP) je zde 

možnost využít také zahraničního pobytu k získání a výměně zkušeností, případně podpory 
inovačních přínosů v pracovních postupech. V současné době probíhají vzdělávací aktivity 
projektu, který zajišťuje oddělení lidských zdrojů (dále pouze OLZ) za finanční podpory EU. 
Všichni THP mohou stejně jako akademičtí pracovníci získat nové znalosti a zkušenosti 
v právě probíhajícím Projektu rozvoje lidských zdrojů Univerzity Pardubice. 

• Realizované projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále pouze OP VK) 

řeší v současné době pracoviště Univerzity Pardubice 7 projektů3. Všechny projekty byly 
započaty již v roce 2009 a konečné realizační období je pak v roce 2011, resp. 2012. Finanční 
podíl dotace na jednotlivých pracovišť UPa znázorňuje následující Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů..  

                                                

3 Religionistické a filozofické vzdělávací centrum, Inovace studijního programu historických věd FF a VUFR 
UPa, Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesních řízení, 
Inovace studijních programů "Speciální chemickobiologické obory“na UPa, Restaurátoři pro evropskou praxi - 
Inovace bakalářského studijního programu FR, Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí 
zaměstnanců UPa, Podpora odborného vzdělávání a rozvoje Vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového 
výzkumu Pardubice. 
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Graf 1: Podíl jednotlivých pracovišť na celkovém objemu finančních prostředků z EU 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle [8] 

Na základě tohoto grafu lze konstatovat, že Fakulta filozofická zaujímá největší podíl na 
celkových finančních prostředcích, ostatní pracoviště pak zaujímají rozdílné finanční 
prostředky na základě charakteru a náročnosti projektu. 

Vzhledem k zaměření tématiky článku vzdělávání lidských zdrojů, se nadále budeme 
zabývat pouze projektem Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí Univerzity 
Pardubice. Podrobnosti a dosavadní výsledky tohoto Projektu jsou prezentovány v následující 
kapitole č. 5. 

5. Analýza a prezentace dílčích výsledků Projektu rozvoje lidských zdrojů 
Univerzity Pardubice 

Projekt Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity 
Pardubice (dále pouze ROPAM) je zaměřený na rozvoj lidských zdrojů Univerzity Pardubice. 

Jeho hlavní náplní je vzdělávání akademiků prostřednictvím nově vytvořeného kurzu 
vysokoškolské pedagogiky a vzdělávání všech zaměstnanců v modulárně koncipovaných 
kurzech manažerských dovedností. 

Cílem projektu je zkvalitnění procesu výuky a řízení vysoké školy. Tento projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Finančně se na tomto projektu podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet České 
republiky. 

5.1. Struktura vzdělávacích aktivit Projektu 
Struktura projektu ROPAM je rozdělena do 3 modulů takto: 
§ Modul I: osobní rozvoj  

– tento modul obsahuje 6 seminářů (Komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti, 
Vyjednávání, Time management, Image osobnosti, Etiketa) 

 

§ Modul II: Manažerské dovednosti 

– tento modul obsahuje 9 seminářů (Firemní kultura, Strategické řízení, Projektové 
řízení, Principy práce s lidmi, Vedení lidí, Týmová práce a spolupráce, Koučování, 
Efektivní vedení porad, Hodnocení pracovníků) 

 

§ Modul III: Právní povědomí 



 

106 

– tento modul obsahuje 11 seminářů (Zákoník práce, Pracovní řád univerzity, Zákon o 
VŠ, Zákon o vědě a výzkumu, Kolektivní smlouva, Etický kodex, Zákon o ochraně 
osobních údajů, Ochrana duševního vlastnictví, Aplikace autorského zákona, 
Financování fakult a kateder, Výběrová řízení) 

§ Kurz pedagogiky 

– tento modul obsahuje 9 seminářů (Vysokoškolská pedagogika, Obecná didaktika, 
Didaktické techniky, Komunikace, Vedení diskuse, Tvorba srozumitelného textu, 
Psychologie pro VŠ učitele, Sociologie pro VŠ učitele, Rétorika, Asertivita) 

§ Rozvoj lidských zdrojů 

– tento modul obsahuje 3 semináře (Přednášky zahraničních hostů, Přednášky účastníků 
zahraničních stáží, Závěrečný workshop) [8] 

Celkem je tedy pro zaměstnance UPa připraveno 38 vzdělávacích kurzů a seminářů. 
Časová náročnost jednotlivých kurzů je v rozmezí 4 hod. – 2,5 dne. Po absolvování 
vzdělávací aktivity obdrží všichni účastníci osvědčení o účasti na daném kurzu či semináři. 

5.2. Časový harmonogram jednotlivých vzdělávacích aktivit zaměstnanců Upa 
Vhledem k velkému množství vzdělávacích aktivit, zájmu zaměstnanců UPa, průběhu 

výuky a zkouškového období během akademického roku a dohody mezi poskytovatelem 
kurzů, bylo třeba jednotlivé akce rozdělit do jednotlivých měsíců v roce 2009 a 2010, jak 
ukazuje následující Graf 2. 

 

Graf 2: Časový harmonogram jednotlivých vzdělávacích aktivit zaměstnanců Upa 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle [8] 

 

Graf znázorňuje skutečný počet dnů v měsíci, kdy proběhly/pravděpodobně proběhnou 
jednotlivé vzdělávací aktivity. Každá aktivita trvající v rozmezí 4 - 8 hodin je započítána jako 
jedna, analogicky pak dvoudenní školení či seminář je počítán jako 2 vzdělávací aktivity. 

Větší část vzdělávacích aktivit k datu 30. 6. 2010 již proběhla (75,51%), zbylé kurzy a 
semináře (24,49%) proběhnou v časovém rozmezí září – prosinec 2010. 

5.3. Přihlášený počet účastníků 
Zájem o vzdělávání ve formě kurzů a seminářů byl vysoký. Zaměstnanci UPa se mohli 

přihlásit na několik kurzů dle svého vlastního výběru po konzultaci s vedoucím pracovníkem.  
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Graf 3: Celkový počet přihlášených zájemců o vzdělávací aktivity  

 
Zdroj: vlastní zpracování podle [8] 

 

Vzhledem k právě probíhajícímu procesu vyhodnocování jednotlivých kurzů jsou zatím 
dostupná data z 12 vyhodnocených kurzů, viz Graf 3, který uvádí počty přihlášených 
zaměstnanců do těchto 12 aktivit. Celkový počet přihlášených účastníků kurzů bylo 389. Ne 
všichni přihlášení účastníci se pak skutečně na vzdělávací aktivitu, z různých důvodů, 
dostavili. Informace o přesných počtech uvádí bod 5.5. 

5.4. Četnost vzdělávacích aktivit 
Zaměstnanci UPa měli možnost vybírat z široké škály kurzů a seminářů, viz kapitola 5.1. 

Vzhledem k nutnosti omezeného počtu účastníků (skupinky po 10 -15), bylo nutné rozdělit ty 
kurzy s vyšším zájmem do několika tak, aby se všichni zájemci ze stran zaměstnanců UPa, 
mohli vzdělávací aktivity zúčastnit. 

Následující graf ukazuje kurzy, o které byl ze strany zaměstnanců UPa projeven velký 
zájem. Kurzy jsou v následujícím grafu seřazeny vzestupně dle abecedy.  

 
Graf 4: Četnosti nejvíce požadovaných vzdělávacích aktivit ze strany zaměstnanců UPa 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle [8] 

 

Kurzy požadované ve vyšší míře se z dosud vyhodnocených 12 kurzů podílejí 41,66%. 
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5.5. Spokojenost zaměstnanců s úrovní poskytovaných vzdělávacích aktivit 
Poskytovatelem (na webových stránkách uváděny jako partner projektu) vzdělávacích 

aktivit byl ve většině případů Centrum andragogiky z Hradce Králové, které již několik let 
úspěšně poskytuje vzdělávací programy pro dospělé a kurzy v oblasti rozvoje lidských zdrojů.  

Kurzy, které byly specializovány na univerzitní prostředí (Aplikace autorského zákona, 
Zákon o VŠ, Pracovní řád UPa, Zákon o vědě a výzkumu) byly vedeny z vnitřních 
personálních zdrojů UPa.  
§ Forma průzkum spokojenosti 

Management projektu ROPAM použil ke zjištění spokojenosti účastníků vzdělávacích 
aktivit dotazník. Tento dotazník byl účastníkům předložen po ukončení vzdělávací aktivity. 
Dotazníky obsahovaly 94 otázek s pětistupňovou škálou odpovědí, koncipovaných jako 
hodnocení ve škole s možností se volně o kurzu vyjádřit, případně navrhnout náměty na 
zlepšení. Dotazník nabízel možnost zachování anonymity hodnotitele. 
§ Vyhodnocení průzkumu 

V současné době jsou vyhodnoceny dotazníky od 186 účastníků vzdělávacích aktivit; 
z původně celkově přihlášených účastníků je to 47,81%. Důvodem k o tolik nižšímu počtu 
hodnotících účastníků je skutečná fyzická účast nižší než celkový počet všech přihlášených 
zájemců a také různé důvody, kvůli kterým skuteční účastníci odcházeli před ukončením  

Veškerá vyhodnocení, včetně uvedených informací o počtu účastníků, jejich námětů, 
doporučení a grafického znázornění celkových výsledků dotazníkové akce jednotlivých kurzů 
lze shlédnout na webových stránkách UPa (Projektu ROPAM v sekci hodnocení kurzů). 
§ Výsledky průzkumu využitelnosti poznatků vzdělávací aktivity v praxi 

Účastnící kurzů nebyli pouhými pasivními posluchači, ale také přímými účastníky 
modelových situací. Zaměstnanci UPa si vyzkoušeli některé role a situace, s nimiž se 
setkávají v dennodenní praxi. Veškeré aspekty kurzu účastníci hodnotili v dotazníku. 

Na prokázání efektu vynaložených finančních prostředků do vzdělávání zaměstnanců UPa 
nás zajímá ta část dotazníku, zabývající se otázkou využitelnosti poznatků v kurzu v praxi, 
jejíž výsledky znázorňuje následující Graf 5. 

                                                

4 Obsahové zaměření, srozumitelnost textu, využitelnost pro praxi, spojení výkladu s diskuzí, úroveň studijních 
materiálů, úroveň lektora, zhodnocení vzdělávacích aktivit, organizační zajištění, celkový dojem ze semináře 
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Graf 5: Výsledky hodnotícího kritéria „využitelnost poznatků pro praxi“ 

  
Zdroj: vlastní zpracování podle [8] 

K možnosti vyhodnocení využitelnosti poznatků pro praxi, je záměrně použit tento typ 
grafu zpracovaný pomocí kontingence, který vhodně znázorňuje výsledky dotazníkového 
šetření. Graf je koncipován tak, že světlejší odstíny vyjadřují to nejkladnější hodnocení 
(výborně a velmi dobře), nejtmavší odstíny znázorňují slabší hodnocení (dostatečně, 
nedostatečně). 

Účastníci jednotlivých kurzů hodnotili nově dosažené poznatky velmi kladně; převážná 
část výsledků hodnocení vychází jako převážně využitelné v praxi. Slabší hodnocení dostaly 
pouze 3 kurzy, viz tmavá místa v grafu.  

6. Závěr 
Vzdělávání je kontinuální proces rozvoje dosažené úrovně poznatků, znalostí a schopností 

jedince v určitém oboru. Při rozvoji dochází u jedince ke zvýšení potenciálních možností 
získat vhodné pracovní místo s odpovídajícím finančním ohodnocením, ale také zvýšit svou 
konkurenceschopnost. Kvalitní vzdělání lidských zdrojů přispívá z širšího hlediska 
celkovému hospodářskému rozvoji daného státu.  

Podpora procesu vzdělávání zaměstnanců veřejného sektoru má dlouholetou tradici 
(projekt Phare 1996 – 1999), což dokládají legislativa České republiky i současné vypsané 
výzvy k podávání projektů, hrazené ze strukturálních fondů EU. Oblast lidských zdrojů spadá 
do kompetence správy Evropského sociálního fondu, který financoval programy již v období 
2004 – 2006 i nyní v období 2007 – 2013, kdy může Česká republika čerpat až 3,8 mld. eur. 

Univerzita Pardubice je vzdělávací institucí, která ze své přirozené podstaty poskytuje 
vzdělávání cca 10 500 studentů, ale také svým aktivním přístupem podporuje i proces 
vzdělávání svých zaměstnanců. Důkazem toho je právě probíhající Projekt rozvoje lidských 
zdrojů Univerzity Pardubice, který byl vypracován tak aby docházelo ke kontinuálnímu 
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procesu zkvalitňování pedagogických a manažerských procesů na akademické půdě 
Univerzity Pardubice. Nejvyšší zájem byl o vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj 
dovedností komunikačních, týmových a zaměřených na projektové a strategické řízení. 

Na základě výsledků vyhodnocené analýzy lze konstatovat, že investice zaměstnavatele 
jsou efektivně využité finanční prostředky. Dokládají to vyhodnocená data zájmu 
zaměstnanců, kteří považují doplňkové vzdělávání ve formě seminářů a kurzů za důležité a 
mají velký zájem se jich účastnit. Dále výsledky šetření dokládají, že účastníci jednotlivých 
kurzů převážně využijí nové dosažené poznatky v praxi (slabší využitelnost byla 
zaznamenána pouze v kurzu Management lidských zdrojů, Vyjednávání a Zadávací řízení). 
Zaměstnanci tak budou zaměstnavateli vracet investici do vzdělání formou zvýšené 
odbornosti při plnění svých pracovních povinností. 
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TŘI BÁZE MODELU ROZVOJE REGIONU 

Ivana Kraftová 
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní  

Abstract: The submission pays attention to a model of region development as a fundamental 
attribute of CR and EU regional politics. It focuses on endogenous development factors, 
which are clustered into three bases: infrastructure, production and consumption. It shows 
their impact on development of selected indicators of region competitiveness – relations 
among regional GDP per capita, rate of regional GDP growth, investments (gross formation 
of fixed capital), and net disposable income households on the Pardubice region´s case. 
Keywords: model of region development, infrastructure, production, consumption, region 
competitiveness  

1. Úvod 
Regionální politika je významnou součástí hospodářské politiky Evropské unie i České 

republiky. Jedním z jejích cílů je posílení zaostávajících regionů. V desetiletí 1993-2003 byly 
pro ČR otevřeny tzv. předvstupní fondy, které financovaly programy PHARE, ISPA, 
SAPARD a Fond solidarity. Cíl regionální politiky ČR byl charakterizován jako prorůstový, 
spočívající v aktivizaci nedostatečně využívaného potenciálu a podpoře hospodářského 
rozvoje regionů, a vyrovnávací, tj. sledující snižování meziregionálních rozdílů a pomoc 
ekonomicky slabším oblastem, jež by nebyly schopny zvládnout změny v ekonomické a 
sociální struktuře vlastními silami. [8] 

Po vstupu do EU v roce 2004 začala ČR čerpat prostředky ze Strukturálních fondů a 
Kohezního fondu na své záměry vycházející z Národního rozvojového plánu na roky 2004-
2006. Na jejich základě formulovala Evropská komise Rámec podpory společenství, z něhož 
vycházela formulace sektorových či regionálních operačních programů ČR.  

Základním nástrojem regionální politiky ČR, za niž ze zákona odpovídá Ministerstvo pro 
místní rozvoj, je nyní  Strategie regionálního rozvoje České republiky [3] platná pro období 
2007–2013. Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou 
Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj území, 
vycházejí z ní regionálně zaměřené rozvojové programy financované výhradně z národních 
zdrojů nebo spolufinancované ze zdrojů Evropské unie. Vychází ze Strategie udržitelného 
rozvoje České republiky1 a v ekonomické oblasti ze zpracovávané Strategie hospodářského 
růstu České republiky2. V oblasti politiky soudržnosti navazuje Strategie regionálního rozvoje 
                                                

1 Strategie udržitelného rozvoje ČR reaguje na potřebu koordinovaného vývoje a vzájemné rovnováhy sociální, 
ekonomické a environmentální oblasti, přičemž jejím obecným cílem je zajišťovat co nejvyšší kvalitu života 
obyvatel a současně i vytvářet příznivé podmínky pro kvalitní život generací budoucích. [10] 

2 Cílem této strategie je významným způsobem přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky 
rozvinutějších zemí Evropské unie. Měřeno ukazatelem HDP na jednoho obyvatele, je v silách země dosáhnout 
v roce 2013 průměru EU. Strategie hospodářského růstu ČR usiluje i o vyvážený regionální hospodářský 
rozvoj, který bude zaměřen jednak na aktivizaci nedostatečně využívaného potenciálu a podporu 
hospodářského rozvoje regionů, jednak na snižování meziregionálních rozdílů a dále pak na pomoc 
ekonomicky slabším oblastem, jež by nebyly schopny zvládnout změny v ekonomické a sociální struktuře 
vlastními silami. Cílem je překonat trend zvýrazňování regionálních disparit a zabránit vzniku nových 
nerovnováh v odvětvové a regionální struktuře ekonomiky, které by si jinak vyžádaly další masivní 
přerozdělování prostředků v následujícím období. [2] 
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ČR na její základní programové dokumenty na národní úrovni Národní rozvojový plán a 
Národní strategický referenční rámec.  

Nedílnou součástí souboru strategických dokumentů regionálního rozvoje České republiky 
je také 14 strategií rozvoje krajů3. Ty jsou programovými dokumenty pro koordinaci aktivit 
různých subjektů přispívajících k rozvoji kraje nebo jeho jednotlivých územních částí 
(okresů) a obcí.  

Pro tvorbu modelu regionálního rozvoje, jeho analýzu a vyhodnocování je nutno správně 
vymezit pojmy region [6], [9] a rozvoj [11], [13]. Pojem rozvoj při tom souvisí s pojmem růst, 
zejména ekonomický růst, svá specifika má pojem povzbudivý růst (ekonomické aspekty) [7] 
či udržitelný rozvoj. [12] Pojem rozvoj v sobě bude vždy obsahovat dynamickou stránku, 
která v závislosti na vstupních faktorech systému i jeho okolí mění stanovený cíl, a to jak 
kvalitativně, tak kvantitativně. 

Vytvářené modely sloužící k popisu, ale i záměrnému usměrňování rozvoje regionů 
využívají různé kombinace faktorů, které působí na změny regionálního prostředí. Studie 
BermanGroup [1] např. zahrnuje: lidské zdroje, výzkum, vývoj a inovace, infrastrukturu, 
přímé zahraniční investice, lokalizaci firem, strukturu ekonomických subjektů. Při výběru 
faktorů do „regionálního diamantu“V. Sniešky a J. Bruneckiene [14] bylo cílem odlišit ty 
faktory, které mají pozitivní předpoklady pro dosažení strategické konkurenční schopnosti. 
Do modelu nebyly zahrnuty faktory, které jsou vyvinuté na národní úrovni (např. stabilita 
dodávek energetických zdrojů) nebo které mají stejný vliv na všechny oblasti v rámci země 
(např. politika exportu nebo daní uskutečňovaná vládou). 

Cílem tohoto příspěvku je propojit úvahy o bázích modelu s teoretickými poznatky o 
regionální konkurenceschopnosti, jejíž akcentování by mohlo vést k upřesnění stávající 
koncepce „prorůstového a vyrovnávacího“regionálního rozvoje na koncepci, jejímž základem 
by byla více méně liberalistická úvaha: Podpora rozvoje „slabých“regionů nechť je 
takového rozsahu a charakteru, aby nebránila rozvoji regionů „silných“, (v důsledku 
čehož by docházelo k celkové ztrátě).  

2. Konkurenceschopnost regionu jako dynamický a vztahový parametr 
Evropská komise [6] chápe konkurenceschopnost regionu jako schopnost regionu 

nabídnout vhodné podmínky pro fungování jednotlivých subjektů, a to především firem a 
jednotlivců. Působením v daném regionu pak tyto subjekty získávají určitou výhodu, kterou 
by v jiném regionu nezískaly, nebo by ji nezískaly v takovém rozsahu, a tím zvyšují svoji 
vlastní konkurenceschopnost. Regiony tedy mezi sebou soutěží o přitažení či udržení 
investic, ale i obyvatelstva. 

Konkurenceschopnost regionů lze měřit dvěma základními způsoby. První spočívá v 
kvantitativním a kvalitativním popisu rozhodujících faktorů, které konkurenceschopnost 
ovlivňují, zejména 

§ vybavenost regionu technickou infrastrukturou,  

                                                

3 Program rozvoje kraje je základním střednědobým programovým dokumentem k podpoře regionálního rozvoje 
na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Program rozvoje kraje je koncipován jako 
komplexní sociálně ekonomický rozvojový program územního obvodu kraje zahrnující směry a úkoly rozvoje 
finanční povahy adekvátní předpokládaným dostupným finančním zdrojům i úkoly rozvoje nefinanční povahy, 
jako jsou politiky, nástroje, organizační úkoly, politická podpora, doporučení pro ústřední správní orgány k 
podpoře kraje apod. Analogicky s programy rozvoje krajů jsou též vypracovávány programy rozvoje města, 
obce či svazku obcí. [5] 
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§ dostupnost vhodných ploch nebo budov pro podnikání,  

§ kvalifikace a mzdová náročnost pracovní síly,  
§ fungování veřejné správy a veřejného sektoru,  

§ bezpečnost.  
 

 Druhou možností je měřit samotné důsledky konkurenceschopnosti, tedy ekonomickou 
úroveň regionu prostřednictvím určitých souhrnných ukazatelů zpravidla v přepočtu na 
jednoho obyvatele. 

Konkurenceschopnost regionu je možné vyjádřit pouze na základě komparativní analýzy, 
tedy porovnáním s ostatními regiony. Přitom meziregionální konkurence se podstatným 
způsobem liší od konkurence mezi firmami či jednotlivci. Jestliže u firemní či personální 
konkurence může být pouze jeden vítěz, u regionální konkurence tento vztah nemá zdaleka 
tak přímočarou a jednoznačnou podobu. Jestliže si firma vybere pro svoje působení určitý 
region, pozitivní efekty se mohou projevit i v regionech ostatních v podobě zvýšené 
koupěschopné poptávky po zboží, které je vyráběno v těchto regionech (spotřební zboží), 
nebo službách v jiných regionech poskytovaných (rekreace). Vedle toho se příznivě projeví 
také zvýšená nabídka pracovních příležitostí, která může být využita i pracovní silou z 
regionů s časově únosnou dostupností. [12]  

Právě model „Regionálního diamantu“[14] je prostředkem k hodnocení schopnosti regionu 
používat faktory konkurenceschopnosti k formování konkurenční pozice a také pro její 
uchování mezi ostatními regiony.  

Strukturu modelu a vazby na stát a ostatní regiony zachycuje Obr. 1. 
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Obr. 1: Regionální diamant (upraveno podle [14]) 

Model je konstruován zejména pro potřeby měření konkurenceschopnosti malých zemí a 
regionů kvůli oddělení vlivu globální síly na obecnou konkurenceschopnost. Vzhledem ke 
skutečnosti, že region je otevřený a dynamický systém, jsou faktory konkurenceschopnosti 
rovněž analyzovány z hlediska vnitřních a vnějších aspektů. 

3. Tři báze modelu a jejich odraz ve vývoji Pardubického kraje 

3.1. Báze: infrastruktura – produkce – spotřeba 
Pro posouzení stavu rozvoje regionu jsou uvažovány jako klíčové tři oblasti: infrastruktura, 

produkce a spotřeba. Podmínky naplňování podstaty konkurenceschopnosti regionu jsou úzce 
spjaty s příslušnou infrastrukturou. Ta umožňuje jak rozvoj produkce (alokaci ekonomických 
subjektů v regionu), tak zvyšování počtu obyvatel, kteří představují nejen nositele práce jako 
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zdroje bohatství, ale i koupěschopnou poptávku vytvářenou všemi typy důchodů na straně 
konečné spotřeby. Tab. 1 obsahuje dílčí indikátory začleněné do testovaného modelu tři bází 
včetně jejich měrných jednotek. Z hodnot ukazatelů v absolutním vyjádření byly pro potřeby 
komparace vytvořeny relativní ukazatele pomocí přepočtu jednotlivých ukazatelů na 
srovnatelnou jednotku, tj. ve většině případů na osobu, na 1000 obyvatel či jako procento 
z celku. Tab. 1 v posledním sloupci ilustrativně zachycuje i hodnoty výše uvedených 
indikátorů v přepočtu na srovnatelnou jednotku, které popisují situaci v Pardubickém kraji v r. 
2007 v porovnání s přepočtenými průměrnými hodnotami za Českou republiku bez hlavního 
města Prahy. (Praha byla vyloučena pro nesrovnatelnost dat a nežádoucího zkreslení 
komparační základny.) 
 

Tabulka 1: Přehled indikátorů bází modelu s uvedením komparačních hodnot 
Pardubického kraje pro rok 2007 

bá
ze

 

indikátor jednotky 

Pardubický 
kraj (průměr 
ČR bez Prahy 
= 100 %)  
rok 2007 

in
fr

as
tr

uk
tu

ra
 

Hustota dálnic a silnic 1. třídy na 100 km2 117,2 % 
Dokončené byty na 1000 obyv. 104,3 % 
Počet středních škol na 10 000 obyv. 112,5 % 
Počet ordinací praktického lékaře pro dospělé na 10 000 obyv. 100,0 % 
Počet míst v zařízeních sociální péče na 1000 obyv. 89,6 % 
Počet divadel na 100 000 obyv. 173,4 % 
Podíl obyvatel bydlících v domech napojených 
na veřejnou kanalizaci s ČOV 

% z obyv.  
celkem 78,5 % 

pr
od

uk
ce

 

Přímé zahraniční investice Kč na osobu 73,7 % 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo na 1000 obyv. 99,0 % 
Podíl obyvatelstva ve věku 15 let a více 
s vysokoškolským vzděláním 

% z obyv.  
nad 15 let 88,3 % 

Registrované ekonomické subjekty na 1000 obyv. 94,6 % 
Výdaje podnikat. sektoru na výzkum a vývoj Kč na osobu 136,3 % 
Hrubý domácí produkt  Kč na osobu 99,4 % 
Vývoz Kč na osobu 146,7 % 

sp
ot
ře

ba
 

Hustota obyvatelstva na 1 km2 96,6 % 
Průměrná hrubá měsíční mzda Kč 94,8 % 
Průměrný měsíční důchod Kč 99,2 % 
Podíl domácností nad životním minimem % z domácností  99,1 % 
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních na 1000 obyv. 82,1 % 

Zdroj: upraveno podle [12]  
  

Do modelu je zahrnuto v tomto případě 19 indikátorů – 7 pro bázi infrastruktura, 7 
produkce, 5 spotřeba. Nad průměr ČR bez Prahy se dostává Pardubický kraj s hodnotou sedmi 
indikátorů, a to dvou v bázi produkce a pěti v bázi infrastruktura. Je ale třeba vidět, že v bázi 
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infrastruktura jde o indikátory vážící se spíše k alokaci obyvatel než subjektů z oblasti 
produkce.4 Pro větší názornost je možné výsledek komparace zobrazit i pomocí spidergrafů, 
např. pro bázi produkce viz Obr. 2, kde pozitivně vyznívá vývoj a výdaje podnikatelského 
sektoru na výzkum a vývoj, zatímco podprůměrné jsou hodnoty přímých zahraničních 
investic a počtu obyvatel s vysokoškolským vzděláním. 
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Obr. 2: Indikátory produkce (převzato z [12]) 

3.2. Dopad bází na vývoj ukazatelů konkurenceschopnosti Pardubického kraje 
Pro komparační posouzení rozvoje Pardubického kraje z hlediska jeho 

konkurenceschopnosti s ohledem na tři báze modelu byly zvoleny tři relace: vztah mezi 
regionálním HDP na 1 obyvatele a meziročním indexem růstu regionálního HDP; vztah mezi 
regionálním HDP na 1 obyvatele a čistým disponibilním důchodem domácností na 1 
obyvatele a vztah mezi regionálním HDP na 1 obyvatele a tvorbou hrubého fixního kapitálu 
jako ukazatele investic, které regentují Obr. 3, 4 a 5. 

                                                

4 Až po vypracování modelu 3 bází I-P-S se ukázalo, že jeho metodologická konstrukce je analogická modelu 
SOFI z roku 2004 zpracovaného v rámci projektu Millennium. [15] 
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Obr. 3: Vývoj HDP na obyvatele a indexu meziročního růstu HDP Pardubického kraje 
v letech 1996-2008 v porovnání se situací ostatních krajů ČR v roce 2008 (zpracováno 

pomocí [4]) 

Zatímco regionální HDP na obyvatele ve sledovaném období vykazoval rostoucí tendenci, 
meziroční index růstu regionálního HDP kolem nedokonale růstové linie osciloval. 
V porovnání s ostatními kraji však ve finálním roce sledování nevyznívá pozice Pardubického 
kraje negativně. I při poklesu růstu jeho HDP v roce 2008 patří mezi kraje s nejlepším 
výsledkem. (Odlehlá hodnota vpravo představuje Prahu.) 
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Obr. 4: Vývoj HDP na obyvatele a čistého disponibilního důchodu na 1 obyvatele 
Pardubického kraje v letech 1996-2008 v porovnání se situací ostatních krajů ČR v roce 

2008 (zpracováno pomocí [4]) 

Při komparačním posouzení relace mezi regionálním HDP na 1 obyvatele a čistým 
disponibilním důchodem domácností na 1 obyvatele je patrná růstová linie blížící se dokonce 
diagonální podobě, tj. dynamika vývoje obou ukazatelů je srovnatelná. Mezi kraji – je-li 
pominuta Praha se její extrémní hodnotou (vpravo nahoře) – zastává Pardubický kraj 
z hlediska této relace středovou pozici. 

 

Obr. 5: Vývoj HDP na obyvatele a tvorby hrubého fixního kapitálu Pardubického kraje 
v letech 1995-2007 v porovnání se situací ostatních krajů ČR v roce 2007 

(zpracováno pomocí [4]) 
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Nejhorší situace při komparačním posuzování rozvoje Pardubického kraje je patrná u 
relace mezi regionálním HDP na 1 obyvatele a regionálními investicemi (měřeno tvorbou 
hrubého fixního kapitálu). Investice v kraji takřka stagnují v celém sledovaném období a kraj 
patří svým výsledkem k nejslabším regionům v rámci ČR.  

4. Závěr 
Prezentovaný model rozvoje regionu představuje typ, který zaměřuje pozornost na 

endogenní faktory rozvoje. Je strukturován do tří rozhodujících bází s implicitním vztahem 
k zabezpečování konkurenceschopnosti regionu. Ukazuje se, že je vhodné variovat ukazatele 
jednotlivých bází tak, aby podávaly její co nejvýstižnější popis. Limitujícím momentem je 
disponibilita dat, model nepředpokládá speciální šetření, pracuje s dostupnými statistickými 
údaji. Zlepšující se situace v tomto směru opravňuje k opatrnému optimismu. 

Při hodnocení důsledků stavu rozhodujících faktorů na případu Pardubického kraje se 
ukazuje potřeba zaměřit se v zájmu rozvoje kraje na zlepšování podmínek podnikatelského 
prostředí. Z hlediska samotného modelu pak věnovat zvýšenou pozornost indikátorům báze 
produkce a rozšířit jejich spektrum.  

Zaměření na endogenní faktory regionu je rovněž cestou jak v rámci cílů regionální 
politiky implementovat i úvahu naznačenou v úvodu tohoto příspěvku, tj. podpora rozvoje 
„slabých“regionů nechť je takového rozsahu a charakteru, aby nebránila rozvoji regionů 
„silných“, (v důsledku čehož by docházelo k celkové ztrátě). To platí nejen na meziregionální 
úrovni, ale i v rámci usměrňování vlivu jednotlivých indikátorů konkurenceschopnosti uvnitř 
regionů, stejně jako při tvorbě a nasazení podpůrných nástrojů hospodářské politiky na úrovni 
krajských samospráv. Nezanedbatelným důsledkem tohoto přístupu bude beze sporu i akcent 
na specifikum meziregionální konkurence spojené s šířením pozitivních efektů mezi 
jednotlivými regiony.  

 
Tento příspěvek byl připraven s podporou Grantové agentury České republiky v souvislosti 

se řešením výzkumného projektu “Model řízení povzbudivého růstu regionu“č. 402/08/0849  
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TENDENCE VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VE DVACÁTÉM 
A NA POČÁTKU 21. STOLETÍ 

Karel Lacina 
Vysoká škola finanční a správní Praha, o.p.s. 

Abstract: Tourism industry represents a significant economic, social and cultural 
phenomenum with global, cotinental,national and regional impacts.It represents one of the 
human activities which have deep historical routs.Contemporary development of the human 
civilization is characterized – among others – by the tourism activities rapid development 
typically de facto for all continents. The article is oriented both to the clarification of tourism 
industry development predominantly in the last 25 years and the the explanation of its 
regional consequences. 
Keywords: Tourism industry,U. N. World Tourism Organization, Tourism Viusion 2020, 
regional development, contemporary trends in tourism industry. 

1. Úvod 
Cestovní ruch v historickém pohledu je fenoménem majícím bohaté historické kořeny, 

které sahají až do éry starověkých mimoevropských civilizací. Již v období starověku 
k velkým cestovatelům své doby patřili hlavně Egypťané, Sumerové, Peršané, a Féničané, 
kteří napsali i první dochované popisy zemí a cest, vytvořili mapy a dokonce i cestovní 
průvodce. Pokud jde o charakteristiku jednotlivých etap globálního rozvoje cestovního ruchu. 
K. Ryglová například uvádí, že „vývoj cestovního ruchu bývá obvykle rozdělován do 
následujících čtyř etap: 

 
I. Prvopočátky CR: 480 př.n.l. – 16. století  

II. Začátky moderního CR: 17 století – 19. století 

III. Novodobý CR: po I. světové válce – do roku 1948 a období 1949 – 1989 

IV. Současné období: po roce 1990“1. 

V Evropě poznávání jiných zemí začalo později než na asijském kontinentu a v severní 
Africe. Počátky cestování na evropském kontinentu lze klást zhruba do období antického 
Řecka a Říma. Ve středověku pak na našem kontinentu cestovali jednak obchodníci (dlouhou 
dobu především Benátčané a Janované a obchodníci z hanzovních měst ze severní Evropy), 
jednak část šlechty. Podíl obchodníků na zmíněných cestách i v dalších staletích převládal. 
Nicméně jak konstatuje V. Malá „za vlastní počáteční fázi cestovního ruchu je proto 
považováno až 19. století, kdy jsou vytvořeny podmínky pro jeho výraznější rozvoj a můžeme 
již hovořit o novodobém cestovním ruchu„ 2. Definitivní konec absolutistických monarchií, k 
němuž došlo na přelomu padesátých a šedesátých let devatenáctého století, rozvoj průmyslové 
revoluce, udování dopravních sítí a zejména postupná celková demokratizace společnosti a 

                                                

1RYGLOVÁ, K. Cestovní ruch (soubor studijních materiálů), Ostrava (KEY Publishing). 2007, ISBN: 978-80-
87071- 44 -1,s.13 

2 MALÁ, V. Cestovní ruch (vybrané kapitoly),,VŠ E v Praze 1999, ISBN: 80-7079- 443-7, s. 33. 
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v neposlední řadě i samotná touha lidí po poznávání se zejména od poslední třetiny 
devatenáctého století staly zvláště významnými stimuly rozvoje cestovního ruchu.  

2. Novodobý cestovní ruch 
Novodobý cestovní ruch rozvíjející v průběhu 20. století byl charakterizován především 

následujícími faktory:  
- Probíhal a i nadále probíhá v podmínkách hospodářského, technického  

a společenského rozvoje; 
-  postupně přestal být výsadou majetných vrstev obyvatelstva a rozšiřoval se do 

všech vrstev společnosti; 
- nabyl charakter masového jevu s vysokou dynamikou růstu; 
- stal se významnou formou využívání volného času a důležitou složkou spotřeby 

obyvatelstva; 
- začal plnit významnou funkci v reprodukci fyzických a duševních sil člověka 

i v celkovém rozvoji osobnosti; 
- pro svůj rozvoj vyžadoval stále specifičtější zázemí – proto se postupně vytvářela 

samostatná materiálně technická základna cestovního ruchu, soustředěná do míst 
a středisek turistických aktivit;  

- stal se důležitou oblastí podnikatelských příležitostí; 
- vyžadoval si profesně specificky zaměřené pracovní síly. 

 
Přesto přibližně až do konce druhé světové války cestování víceméně patřilo k výsadám 

relativně omezeného počtu spíše majetných jedinců. Teprve po roce 1945 začal být 
na evropském kontinentu zaznamenáván podstatně dynamičtější rozvoj cestovního ruchu. 
V četných regionech se postupně zakládala centra letní a zimní turistik. Zhruba od přelomu 
sedmdesátých a osmdesátých let se začalo prosazovat zvýšené zaměření na standardizaci 
některých služeb.  

Cestovního ruch v regionálním ani v národním měřítku se ovšem nerozvíjel plynule. Jak 
uvádí A. M. Morrison, „během 60. let a na začátku let 70. bylo roční tempo přírůstku 
cestovního ruchu přinejmenším 10%. Každý sebejistě předpovídal jeho plynulý růst během 
80. let i později. O cestovním ruchu se začalo hovořit jako o „průmyslu ekonomického růstu 
„a nikdo neviděl změnu křivky vývoje. Tzv. energetická krize, celosvětově rozšířené 
ekonomické problémy a samozřejmě i terorismus podstatně ovlivnily charakter ekonomického 
růstu v odvětví cestovního ruchu od poloviny 70. let do poloviny 80. let. Rok od roku se 
zmenšoval procentní růst a v některých oblastech se objemy cestovního ruchu skutečně 
snížily„.3 Týž autor při charakteristice tendencí vývoje cestovního ruchu v poslední třetině 
minulého století podtrhuje skutečnost, že „inflace, nezaměstnanost a recese představují tři 
faktory ekonomického prostředí, které v 70. a 80. letech poznamenaly ekonomiku průmyslově 
rozvinutých zemí. Zasáhly také odvětví pohostinství a cestovního ruchu. Snížil se objem 
peněžních prostředků, které bylo možno vydávat na pracovní i soukromé cesty, peníze 
spotřebované na obchodní společenská setkání byly přísně sledovány“. 4 

                                                

3 MORRISON A. M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1. vydání, Praha, (Victoria Publishing House 
a.s)., 1995; ISBN: 80 - 85-605-90-2; s. 25 

4 MORRISON A. M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1. vydání: Praha, (Victoria Publishing House 
a.s)., 1995; ISBN: 80 - 85-605-90-2; s. 31 
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Důležitý mezník v rozvoji evropského cestovního ruchu představoval rok 2000. Stimulem 
zájmu jeho účastníků vedle zlepšujících se hospodářských podmínek byly některé obzvláště 
atraktivní události. Patřily k nim zejména příchod nového milénia, olympijské hry, 
celosvětová výstava Expo 2000 a mistrovství Evropy v kopané. I z uvedených důvodů v roce 
2000 v porovnání s předcházejícím rokem v celosvětovém měřítku dle údajů Světové 
organizace cestovního ruchu (U.N.World Tourism Organization) za hranice mateřské země 
vycestovalo o 34 milionů lidí více.Růst se nejvíce projevil ve východní Asii, v Pacifiku, 
včetně Austrálie (především vzhledem ke konání letní olympiádě australském městě Sydney) 
a na Středním Východě. Přesto se více než 40 % z celosvětového přírůstku počtu účastníků 
cestovního ruchu realizovalo v Evropě. Na přelomu dvacátého a dvacátého prvního století se 
navíc zvýšily výdaje turistů vynakládané na jednu cestu do zahraničí a v globálním měřítku 
docházelo rychleji než dříve k dalším významným změnám především v geografickém 
směřování turistických aktivit.  

Pokud jde o technické zabezpečení služeb cestovního ruchu, přibližně od konce druhé 
světové války na aktuálnosti nabýval poznatek, že předpokladem rozvoje cestovního ruchu 
bylo a zůstává dostatečné množství kvalitních ubytovacích služeb, v první řadě v turisticky 
atraktivních regionech. V devadesátých letech minulého století v dané souvislosti Evropská 
komise cestovního ruchu (ETC) na základě doporučení vypracovaného organizací nazvanou 
Akční skupina evropské přepravy a turismu. 

 (Evropean Travel and Tourism Action Group-ETAG) vydala významnou zprávu 
charakterizující trendy, které se projevují v soudobém evropském cestovním ruchu. 
V uvedené zprávě se konstatovalo, že se celkové výdaje na cestování (především na dopravu) 
zvyšovaly rychleji než ostatní rozpočtové položky - a to především díky organizování 
kratších, avšak častějších výjezdů. Zpráva současně hovořila o tom, že v případě široké škály 
takových atraktivit, jakými jsou tematické parky, sportovní, kulturní a regenerační střediska, 
prázdninové vesničky; zpráva předpokládala další růst počtu ubytovacích zařízení 
a stravování typu polopenzí a plných penzí. 

Uvažujeme-li o perspektivách globálního cestovního ruchu, již zmíněná Světová 
organizace cestovního ruchu ve svém analytickém materiálu nazvaném „Tourism 2020 
Vision“předpovídá podstatné změny v podílů jednotlivých světových destinací na globálním 
rozvoji turistických aktivit .Podle něho by Východní Asie a oblast Tichomoří měly v roce 
2020 nahradit Severní, Střední a Jižní Ameriku na druhé příčce s podílem 25% na trhu 
(ze 14% v roce 1995). Evropa by si měla zachovat vedoucí pozici jako destinace, avšak 
předpokládá se, že její podíl klesne z 60% v roce 1995 na 47% v roce 2020. Z pohledu 
žebříčku deseti zemí s největším počtem návštěvníků, by se na první příčce mohla nacházet 
Čína. Hong Kong by mohl dosáhnout páté příčky a Ruská federace by mohla zaujmout 
devátou pozici. Autoři studie „Tourism 2020 Vision“v neposlední řadě konstatují, že je 
možno reálně předpokládat snížení intenzity rozvoje cestovního ruchu hlavně v regionech, 
které jsou ohroženy útoky ze strany teroristů a vážnými chorobami. Zároveň počítají s tím, že 
Evropa v globálním měřítku bude nadále nejnavštěvovanější destinací. 

Evropa má celkově (podle výše uvedené studie) zůstat největší oblastí s polovičním 
podílem na celosvětovém počtu turistů. Danou skutečnost rovněž potvrzuje autorský tým 
vedený. J. Indrovou, vedoucí katedry cestovního ruchu Ekonomické univerzity v Praze, jež 
konstatuje, že “významným trendem bude rovněž nárůst četnosti dovolených, především 
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krátkých dovolených po Evropě, Severní Americe a především Asii. …Podíl jednotlivých 
evropských zemí má přitom zůstat zachován„.5  

V rámci našeho kontinentu nejnižší objem přírůstku příjezdů se očekává v západní Evropě. 
Naopak střední a východní Evropa by mohla v roce 2020 v uvedeném směru předstihnout 
západní Evropu. 6 Nejvíce evropských turistů by mělo i nadále vyjíždět ze západní Evropy. 
V roce 2020 by se Evropa měla na mezinárodních příjezdech podílet 46 %. Zájem turistů by 
měl směřovat zejména do střední a východní Evropy (223 milionů) a do jižního a východního 
Středomoří (212 milionů). Otázkou však zůstává, do jaké míry by stávající celosvětová 
ekonomická situace mohla výše zmíněné úvahy korigovat.  

Za jeden z příznačných rysů vývoje soudobého evropského cestovního ruchu lze označit 
stále častější uskutečňování jeho strategických cílů a záměrů ve spojení s realizací koncepcí 
rozvoje konkrétních regionů. Cestovní ruch významně přispívá k rozvoji celých oblastí již 
tím, že generuje nejen příjmy z prodeje výrobků a služeb turistům, nýbrž významným 
způsobem vytváří podněty pro kapitálové investice do zařízení cestovního ruchu, zvláště pak 
do výstavby hotelů, nákupu dopravních prostředků a na rozvoj infrastruktury, v první řadě 
dálnic a silnic. Díky tomu se zkvalitňuje jak materiálně-technická a organizační základna 
turistických aktivit, tak i celých regionů. Tu tvoří dopravní, ubytovací, stravovací služby, 
informační a zprostředkovací služby a v neposlední řadě celá technická infrastruktura 
a konkrétní turistické subjekty. Navíc v procesu rozšiřování a zkvalitňování aktivit cestovního 
ruchu dochází k prolínání zájmů podnikatelských subjektů, místní státní správy a územní 
samosprávy, neziskových organizací, občanských sdružení a jednotlivých obyvatel regionu.  

Hodnotíme-li regionální aspekt rozvoje aktivit cestovního ruchu, je nutno mít na mysli 
skutečnost, že se tyto samozřejmě rozvíjejí především na území konkrétních regionů, 
mikroregionů a municipalit, které se vzájemně odlišují co do jejich geografické polohy 
a stupně rozvinutosti. Vývoj potvrdil, že zvláště významný přínos může cestovní ruch 
představovat v ekonomicky slabších regionech. Aktivity uskutečňované v rámci cestovního 
ruchu pomáhají nejen vytvářet nová pracovní místa, nýbrž zároveň zachraňovat kulturní 
a umělecké památky a tím svým způsobem se podílet i na zvyšování vzdělanostní úrovně 
obyvatelstva. I z uvedeného důvodu jsou strategie vypracovávané pro sféru turistických 
aktivit formovány s přihlédnutím k podrobně koncipovaným strategiím rozvoje regionů 
a v některých zemích i ke strategiím rozvoje mikroregionů. Zmíněné strategie berou v úvahu 
poznatky z řady západoevropských států potvrzující, že rozvoj cestovního ruchu může mít 
vysoce aktuální význam pro ekonomicky slabé regiony, v nichž zejména umožňuje vytváření 
nových pracovních míst, které je mimořádně naléhavé. Na poměrně vysoký zájem účastníků 
cestovního ruchu přirozeně reagují podnikatelské subjekty, národní a regionální turistické 
organizace i municipality. S podporou obcí a regionů se dnes budují nové tenisové kurty, 
golfová hřiště, cyklotrasy, půjčovny kol, lodí a šlapadel, lanovky, vleky, bazény, sauny, 
posilovny a další zařízení nabízející služby návštěvníkům. V modernizujících se 
podnikatelských subjektech se poměrně rychle zavádí a využívá kvalitní výpočetní technika. 
Inovacemi rovněž prochází systém profesní přípravy různých skupin pracovníků subjektů 
cestovního ruchu. Úspěšnost začleňování takto pojatých turistických aktivit do koncepcí 
rozvoje regionů dokládají i dosavadní poznatky o tom, proč podařilo urychlovat rozvoj dříve 

                                                

5 INDROVÁ J., MALÁ V. a kol. Cestovní ruch I. 1. vydání. VŠE v Praze, 2004, ISBN: 80 - 245 - 0799 - 4, ss. 
93 - 94 

6 Tourism Highlights: Edition 2005, UNWTO 2005 
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méně rozvinutých evropských regionů; v první řadě ve Španělsku, Řecku, Portugalsku a v 
Irsku.  

3. Směry regionálních strategií rozvoje cestovního ruchu 
Jako rozhodující směry regionálních strategií rozvoje cestovního ruchu lze charakterizovat 

následující: 

1. podporu výstavby základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu: 
Akcent je položen na budování turistických cyklotras, rekreační využívání vodních cest, 

parkovacích ploch, ubytovacích a gastronomických zařízení, informačních tabulí, tábořišť, 
kempů, dále na rozvoj kulturní, zábavní a sportovně-rekreační infrastruktury, na budování 
sociálních zařízení, na výstavbu informačních systémů a na zvyšování kvality lyžařských 
běžeckých a sjezdových tratí.  

2 podporu budování regionální organizační struktury cestovního ruchu: 
Je v první řadě představována dlouhodobou orientací na zkvalitňování sítí regionálních a 

lokálních turistických organizací a jejich aktivit, jakož i rozvojem činnosti poradenských 
regionálních informačních center.  

3. podporu úsilí o zvyšování turistického image regionu: 
 Jako cesta směřující k uskutečnění uvedeného dlouhodobého cíle se v první řadě ukazuje 

zkvalitňování marketingových aktivit citlivě vnímajících silné a slabé stránky, příležitosti a 
hrozby konkrétního regionu. Neméně významným je zaměření na certifikaci turistických 
služeb a na zdokonalování profesního vzdělávání pracovníků působících v oblasti cestovního 
ruchu. 

4. podporu regenerace kulturního a přírodního dědictví.  
Zvyšující se význam cestovního ruchu je dnes v globálním, národním i v regionálním 

měřítku v nemalé míře ovlivněn také některými důsledky technologických změn, jež na 
počátku 21. století poměrně výrazně determinují chování značného množství rostoucího počtu 
obyvatel nejen Evropy, nýbrž i dalších kontinentů. K nim můžeme připočítat především:  

- celkové zkvalitňování dopravní infrastruktury (pozitivně působící hlavně na rozvoj 
automobilové dopravy), 

-  přechodné snižování přepravních nákladů prakticky ve všech typech dopravy, 
příznačné pro přelom dvacátého a dvacátého prvního století (což zpřístupňuje 
cestování daleko většímu počtu obyvatel než kdykoli v minulosti), 

- další zdokonalování moderních informačních a komunikačních prostředků.  
Pro stávající etapu rozvoje cestovního ruchu jsou příznačné některé nové trendy. V první 

řadě se postupně mění věková struktura populace a tedy i zákazníků. Podle Světové 
organizace cestovního ruchu se významnou prioritou stává cestovní ruch seniorů (který může 
pomoci alespoň zčásti využít ubytovací zařízení především v období mezi letní a zimní 
sezónou). Zvláště silnou skupinou se stávají zákazníci starší 60 let. Ve Francii například podíl 
osob starších 60 let na cestovním ruchu tvoří přibližně 30 %. Tomuto segmentu se řada firem 
již přizpůsobila. Pro seniory nabízejí speciální programy zájezdů, upravené autokary a letadla 
a různé slevy. V reakci na zmíněnou skutečnost Světová organizace cestovního ruchu již na 
přelomu let 1999 a 2000 vydala tzv. Lisabonský dokument o seniorské turistice. Obsahovala 
výzvu adresovanou specialistům v cestovním ruchu, aby vytvářeli specifické programy pro 
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seniorskou turistiku (vyžadující záruku vyšší bezpečnosti, kvalitních zdravotních služeb, 
uskutečňování aktivit v přírodním prostředí a nabídku tělesných cvičení). 

K jistým změnám dochází i ve vytváření specifických produktů pro cestovní ruch mládeže. 
Jsou určeny pro segment zákazníků, u něhož se musí předpokládat, že bude významným 
způsobem podléhat módním trendům, což si vynucuje specifické marketingové přístupy. 
Ke změnám dochází také ve struktuře domácností. Zvyšuje se počet domácností nerodinného 
typu a počet osaměle žijících obyvatel. Mění se rovněž role a odpovědnosti v domácnosti, což 
souvisí především se stávajícím postavením ženy ve společnosti. Služby cestovního ruchu 
jsou tudíž modifikovány tak, aby více vyhovovaly speciálním potřebám žen.  

Za další trend lze označit rostoucí podíl příslušníků národnostních menšin na příjezdovém 
a na výjezdovém cestovním ruchu. Počet příslušníků etnických menšin se zvyšuje, a proto 
přitahují stále větší pozornost subjektů cestovního ruchu.Vneposlední řadě se v ekonomicky 
vyspělých státech mění společenské a kulturní zvyklosti a životní styl obyvatel. Lidé dnes 
kladou větší důraz na své fyzické zdraví, kondici a vzhled, na zdravý životní styl, více 
a aktivněji využívají volný čas. Roste poptávka po specializovaných možnostech cestování. 
Do této oblasti můžeme zařadit například organizování konferencí a setkání, návštěvu kasin, 
tzv. minidovolené či prázdniny zaměřené na zlepšení dovedností a vzdělání.  

Prioritu rovněž představuje orientace na organizování pobytů zaměřených na aktivní 
využívání volného času Závěry výzkumu provedeného počátkem 21. století organizacemi 
Standford Research Institute a Argus Reid například upozorňují na skutečnost, že přibližně 
10% - 15% turistů touží po netradičních zážitcích. Většinou se jedná o turisty s vyšším 
vzděláním a s dobrým finančním zajištěním. V této souvislosti se stále oblíbenějšími stávají 
tematické turistické trasy se specifickým obsahem. Jsou zaměřeny na využívání tradic a na 
návštěvu technických a kulturních památek, seznamování se s folklórem, místní gastronomií, 
se sklářstvím, s tradičními zemědělskými a řemeslnými výrobami. 

S uvedenými prioritami jsou spjaty i některé nové trendy projevující se v incentivní 
turistice. Obecně v ní mají jasnou převahu tzv. out-door-activities (aktivity prováděné 
v přírodě: například horská turistika a lety balónem). Další trendy lze charakterizovat 
následovně: snižuje se počet turistů, kteří se ubytovávají ve velmi luxusních hotelech a takto 
ušetřené peníze investují do jiných programů. Zmenšuje se počet účastníků jednotlivých 
turistických skupin. Značnou oblibu si získává rovněž kombinace dalšího vzdělávání a 
incentivních cest.  

Pro nejbližší budoucnost se předpokládá, že se i nadále k vysoce efektivním typům 
turistiky bude řadit kongresový cestovní ruch. V současnosti kongresová turistika 
zaznamenává trend, kdy její účastníci upřednostňují jednání za účasti menšího okruhu hostů 
(l00 - 250 osob). Z uvedeného důvodu se jako perspektivní pro tento typ cestovního ruchu 
stává organizování středně velkých až malých konferencí, sympozií, seminářů, workshopů a 
veletrhů velmi často konaných v lázeňských a horských střediscích.  

 V dalším rozvoji destinačního managementu bude nesporně hrát stále významnější roli 
využívání informačních systémů a technologií. Již dnes se výpočetní a komunikační technika 
uplatňuje především v subjektech zabezpečujících dopravní služby. V letecké, lodní a 
železniční přepravě jsou k dispozici informační a informační a rezervační systémy, které 
umožňují nejen poskytování informací o vlastní dopravě, nýbrž též provádění rezervací míst a 
prodej dopravních cenin. Vývoj zatím postoupil nejdále v letecké dopravě,v níž se z 
původních rezervačních systémů jednotlivých leteckých společností vytvořily nezávislé 
počítačové rezervační systémy - Computer Reservation Systems (CRS) a jejich následníci, 
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globální distribuční systémy - Global Distribution Systems (GDS).Tyto se staly univerzálními 
distributory mnoha služeb cestovního ruchu.  

Výpočetní technika je zvláště významná pro správu centrální databáze produktů (zájezdů, 
ubytovacích kapacit a dalších služeb) a pro výstupy z ní v podobě tisku cestovních dokumentů 
a informací. Je využívána i pro provádění rezervací a pro výměnu informací mezi komerčními 
zařízeními poskytujícími služby cestovního ruchu (ubytování, stravování, místní doprava 
a další). Kromě toho na centrální databázi produktů bývají v cestovní kanceláři přímo 
připojena jednotlivá prodejní místa a v řadě případů i externí prodejci. Navíc se informační 
systémy přímo využívají i v samotné oblasti řízení, marketingu, při vedení klientských 
databází.7 Výpočetní technika se stala samozřejmou součástí vybavení i turistických 
informačních středisek, v nichž především pomáhá při zpracovávání informací a při jejich 
vyhledávání a třídění.  

V hotelech a v dalších ubytovacích zařízeních se již dnes využívají multifunkční systémy, 
které zpracovávají celou jejich agendu a jež propojují jejich jednotlivá pracoviště. Rovněž 
v cestovních kancelářích se stále častěji automatizují - a i nadále se budou automatizovat - 
četné rutinní agendy (účetnictví, vedení standardních písemností a další aktivity). Výpočetní 
technika je zvláště významná pro správu centrální databáze produktů (zájezdů, ubytovacích 
kapacit a dalších služeb) a pro výstupy z ní v podobě tisku cestovních dokumentů a informací. 
Je využívána i pro provádění rezervací a pro výměnu informací mezi komerčními zařízeními 
poskytujícími služby cestovního ruchu (ubytování, stravování, místní doprava a další). Kromě 
toho na centrální databázi produktů bývají v cestovní kanceláři přímo připojena jednotlivá 
prodejní místa a v řadě případů i externí prodejci. Navíc se informační systémy přímo 
využívají i v samotné oblasti řízení, marketingu, při vedení klientských databází8.Výpočetní 
technika se stala samozřejmou součástí vybavení i turistických informačních středisek, 
v nichž především pomáhá při zpracovávání informací a při jejich vyhledávání a třídění.  

V rámci mezinárodních hotelových řetězců byly vyvinuty počítačové rezervační systémy - 
CRS, které zajišťují jednotný systém rezervací ve všech členských hotelech. V současné době 
existují tyto systémy ve dvou základních podobách: 

1. Firemní CRS: mají zabudovaný vnitřní know-how, který slouží výhradně členům 
řetězce, společně se využívají databáze zákazníků, zápočty preferencí apod. Příkladem 
může být Holiday Inn/Holidex. 

2. Univerzální CRS: fungují jako vnitřní rezervační systém pro jednotlivé hotely a 
současně jako vyšší systém, který v nadnárodním prostředí a na internetu Systém 
informuje o ubytovacích kapacitách veškerých účastníků a o dalších nabízených 
službách cestovního ruchu. 

V cestovních agenturách se s výpočetní technikou setkáváme zpravidla ve formě 
počítačových terminálů CRS nebo GDS a navazujících subsystémů, které automatizují rutinní 
činnost agentury (účetnictví, standardní písemnosti apod. Spolu s komunikační technologií je 
výpočetní technika používána i pro provádění rezervací a výměnu informací mezi komerčními 

                                                

7 ŠVECOVÁ E.,ŠAVRDA T.: „Využití software v oblasti cestovního ruchu „,in: „Cestovní ruch, regionální 
rozvoj a školství „, Tábor 1997, ss. 11-12 

8 ŠVECOVÁ E.,ŠAVRDA T.: „Využití software v oblasti cestovního ruchu „,in: „Cestovní ruch, regionální 
rozvoj a školství „, ,Tábor 1997, ss. 11-12 
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zařízeními poskytujícími služby cestovního ruchu (ubytování, stravování, místní doprava a 
další). Ve velkých firmách s vlastní distribuční sítí jsou v jejich pobočkách instalovány 
terminály, umožňující komunikaci s centrální databází produktu (včetně navazujících funkcí 
tisku cestovních dokumentů a šíření dalších informací). Moderní softwarové produkty 
umožňují vstup do centrálních databází cestovních kanceláří přímo z internetu a přímý nákup 
jejich produktu. 

V globálním měřítku se na evropském kontinentu využívají především následující 
komunikační systémy:  

1. Největší evropský rezervační a informační systém nesoucí označení „Amadeus“, který 
byl založen v osmdesátých letech minulého století společnostmi Air France, Iberia, Lufthansa 
a SAS. Cílem projektu bylo sjednotit evropské trhy a zabránit průniku amerických systémů. 
Amadeus v současné době ovládá 65% evropského trhu, spojuje 10 tisíc cestovních kanceláří 
a má celkový počet 144 000 terminálů. Nabízí služby 700 leteckých společností, 51 tisíc 
hotelů a 48 půjčoven aut. Data-centrum systému je v Erdingu v Německu.  

2. Systém „Galileo“založený koncem osmdesátých let společnostmi British Airways, 
Alitalia, KLM a Swissair. Akcionářem byla též společnost Covia provozující rezervační 
systém Apollo v USA. V roce 1992 došlo k fúzi se severoamerickým rezervačním systémem 
Apollo a vznikla společnost Galileo International se sídlem v Chicagu. Systém nabízí služby 
400 leteckých společností, 40 půjčoven aut, spojuje 30 tisíc cestovních kanceláří a má celkem 
120 000 terminálů.  

Výpočetní technika se zároveň stále častěji využívá k prezentacím služeb firem 
angažovaných v cestovním ruchu na internetu. Poslední roky se mimo jiné odehrávaly 
ve znamení obrovského rozmachu propagace jejich aktivit prostřednictvím internetu. 
Správnost takovéto orientace dokládají zvláště zahraniční poznatky. Podle údajů eMarketer 
eStats z 2. srpna 2000 například prodej nabídek cestovního ruchu na americkém internetu 
zaujímá první místo (současný trh cestovního ruchu v USA činí celkem 221 miliard USD). 9  

V neposlední řadě se počítá s organizováním internetových veletrhů cestovního ruchu. 
Všeobecně se uznává, že hlavní výhodou internetových veletrhů je účast většího množství 
návštěvníků a úspora času. V porovnání s klasickými veletrhy jsou také pohodlnější a 
levnější, neboť v jejich případu odpadají cestovní výdaje. Další jejich výhodou je propojení 
expozice internetového veletrhu se stálou internetovou prezentací.  

4. Závěr 
Vývoj cestovního ruchu v posledních desetiletích dokumentuje skutečnost, že tzv. tourism 

industry představuje významný fenomén, který pozitivně ovlivňuje nejen ekonomiku států 
přijímajících návštěvníky. Dokládá zároveň důležité kulturní a další souvislosti. 
S přihlédnutím k jeho dlouhodobým tendencím se minimálně do roku 2020 dají předpokládat 
určité korekce týkající se zejména struktury účastníků cestovního ruchu, k nimž je třeba 
přihlížet především v rozvojových strategiích regionů. 

                                                

9 http://www.emarketer.com/estats/dailyestats/20000802-travel.htmlu  
 

http://www.emarketer.com/estats/dailyestats/20000802-travel.htmlu
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HODNOCENÍ PRVNÍHO ROKU EXISTENCE DATOVÝCH 
SCHRÁNEK1 

Tomáš Lechner 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra práva  

Abstract: The paper deals with data boxes information system as the new electronic public 
service created within the e-Government in the Czech Republic. First there is presented 
development of electronic communications in public administration, which resulted in the 
introduction of this new e-Government tool. Evaluation of the first year of the data boxes is 
done from four angles: from the perspective of implementation of data boxes information 
system, from the perspective of legal impacts, from the perspective of changes of processes 
and from the perspective of economic impacts. 
Keywords: e-Government, Data boxes, Public Administration in the Czech Republic 

1. Úvod 
1. července 2009 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, který výrazným způsobem posílil elektronickou 
komunikaci ve veřejné správě v ČR. Zavedl informační systém datových schránek (dále jen 
IS DS), jež slouží jednak k doručování dokumentů orgány veřejné moci a jednak k činění 
úkonů vůči orgánům veřejné moci. Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit důsledky uvedené 
změny z perspektivy prvního roku provozu IS DS. 

Nejprve je uveden vývoj elektronické komunikace ve veřejné správě v ČR, který vyústil až 
k zavedení IS DS. Následně je popsána implementace tohoto informačního systému. I když 
jeden rok provozu IS DS je poměrně krátká doba, aby bylo možné činit celkové závěry 
o úspěšnosti a prospěšnosti uvedeného kroku procesu elektronizace veřejné správy v ČR, lze 
zhodnotit právě onu implementační část, která podstatných způsobem ovlivňuje předpoklady 
následného využívání nového nástroje zaručené elektronické komunikace. Dále jsou 
diskutovány některé právní, procesní a ekonomické dopady zavedení IS DS, které se již 
projevily během prvního roku provozu a jsou také naznačeny výhledy v oblasti dalších, 
zejména právních, dopadů. 

2. Výchozí stav 
Prvním předpokladem pro využití elektronické komunikace v oblasti veřejné správy bylo 

schválení zákona o elektronickém podpisu, k čemuž v ČR došlo již v roce 2000. Rozbor 
příslušného zákona je např. v [16]. Další legislativní kroky byly poněkud nesourodé, jak je 
popisováno v [10], což mohlo být také jednou z příčin, proč elektronické podatelny [13], jako 
nástroj e-Governmentu využívající možností elektronického podpisu, nenabyl oblíbenosti ani 
u občanů, ani uvnitř veřejné správy. V [15] je uvedeno, že ještě v únoru roku 2008, tj. plných 

                                                

1 Příspěvek je podporován interním grantem VŠE č. IG508010 „Změny v komunikaci ve veřejné správě 
v souvislosti s rozvojem e-Governmentu“. 
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7 let po nařízení elektronické podatelny zřídit, mělo realizováno funkční elektronickou 
podatelnu2 pouze 15 % obcí v ČR. 

Elektronická komunikace ve veřejné správě v ČR tvořila před zavedením IS DS jen malou 
část celkové oficiální komunikace mezi veřejnou správou a občany. Situaci v oblasti úřadů 
územních samosprávných celků mapuje příspěvek [12], kde je na základě výsledků 
statistického šetření využívajícího dat elektronické evidence podacího deníku uvedeno, že 
pouze 5 % všech podání bylo činěno v roce 2008 elektronickou cestou a jen ve 2 % ze všech 
případů bylo pro doručování využito některého z elektronických způsobů komunikace. 

Naproti tomu Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015 – Efektivní 
veřejná správa a přátelské veřejné služby [33] schválená vládou ČR dne 28. února 2007 
usnesením vlády č. 197 uvádí využití informačních a komunikačních technologií jako důležitý 
nástroj pro dosažení efektivity, účelnosti i hospodárnosti. Globálním cílem této strategie je 
[33]: „Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit 
socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.“ Ministerstvo vnitra, které na 
základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, plní koordinační úlohu pro informační a komunikační 
technologie, představilo v roce 2006 „komplexní projekt elektronizace veřejné správy, jehož 
hlavním cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné správy díky 
důmyslnému využití informačních technologií“ (tzv. eGon) [24]. 

Na základě cílů vytčených Strategií realizace Smart Administration a z pohledu tzv. 
Hexagonu veřejné správy [35] zahrnujícího šest pilířů (legislativa, občan, organizace, finance, 
úředník, technologie), na které je kladen důraz při rozvoji veřejné správy, bylo tedy 
přistoupeno ke komplexnějšímu řešení elektronické komunikace podložené posléze zákonem 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 300/2008 Sb.).  

Příprava tohoto zákona byla odpovídajícím způsobem dlouhá, o čemž svědčí i fakt, že již 
7. března 2007 byl zveřejněn prvotní návrh zákona o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů na webových stránkách tehdejšího Ministerstva informatiky k veřejnému 
připomínkování [34]. Ve Sbírce zákonů pak byla výsledná schválená podoba zákona 
publikována 17. července 2008. Přičemž účinnosti nabyl zákon č. 300/2008 Sb. až téměř rok 
po té, tedy přesně 1. července 2009. Právnímu rozboru zákona č. 300/2008 Sb. jsou věnovány 
např. publikace [32], [28], [18], [7]. Všechny tyto publikace se shodují v tom, že zavedení IS 
DS bylo významným až revolučním krokem v rozvoji elektronické komunikace v ČR. 

3. Postup implementace informačního systému datových schránek 
Přípravy na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. v sobě zahrnovaly dvě roviny 

odpovídající „elektronickým úkonům“ a „autorizované konverzi dokumentů“. Podstatou 
přípravy na elektronické úkony bylo vybudování informačního systému datových schránek, 
napojení všech subjektů na tento systém a procedura rozeslání přístupových údajů ke 
zřízeným datovým schránkám. Podstatou přípravy na autorizovanou konverzi dokumentů byla 
změna aplikace Czech PONT [21] tak, aby bylo možné jejím prostřednictvím realizovat 
vlastní autorizovanou konverzi, a to zejména konverzi na žádost. Pro konverzi z moci úřední 
byla vyvíjena speciální odnož této aplikace pod označením Czech POINT@Office [19]. 
                                                

2 Za funkční elektronickou podatelnu je v příspěvku považována taková podatelna, která splňuje všechny 
požadavky kladené nařízením vlády č. 495/2004 Sb. 
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Přípravy řídilo Ministerstvo vnitra ČR, které je dle § 14 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. 
správcem IS DS. Tento informační systém podléhá dikci zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů3, z čehož plynou 
některé jasně vymezené vlastnosti, které tento systém musí mít a které bylo tedy třeba při 
vlastní realizaci zohlednit. Např. dle § 5b citovaného zákona č. 365/2000 Sb. musí být 
uplatněna opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity 
a dostupnosti informací zpracovávaných v IS DS.  

Protože bylo zřejmé, že efektivní připojení k IS DS pro orgány veřejné moci je možné 
zajistit jedině prostřednictvím elektronických spisových služeb, iniciovalo Ministerstvo vnitra 
ČR memorandum, které bylo podepsáno 19. prosince 2008 a jehož cílem bylo „koncepčně 
vyřešit propojení jednotlivých spisových služeb užívaných orgány veřejné moci a vytvářeným 
informačním systémem datových schránek“ [22]. 

Dle § 14 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. je provozovatelem IS DS držitel poštovní licence. 
Dne 27. února 2009 tak byla podepsána Smlouva o provozování mezi Ministerstvem vnitra 
ČR a Českou poštou, s. p. [38] a již přibližně dva měsíce po té došlo v rámci Konference 
internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové k prvnímu veřejnému předvedení 
základních funkcí připravovaného IS DS. 

Jak je uvedeno např. v [36], měla by se i veřejná správa soustředit na marketing veřejných 
služeb včetně uvědomění si vlastních specifik. Je zřejmě neoddiskutovatelné, že elektronická 
komunikace realizovaná pomocí IS DS je kvalitativně nová služba, které by tedy v uvedeném 
ohledu měla být poskytována patřičná publicita. Informační kampaň, která byla pořádána 
Ministerstvem vnitra a která byla dle prohlášení ministerstva [25] určena všem, kterých se 
týkala povinnost používat od 1. července 2009 datové schránky4, tedy nejen orgánům veřejné 
moci, ale i např. právnickým osobám zapsaným v Obchodním rejstříku (přesné vymezení 
těchto subjektů viz např. [32], [18]), a stejně tak prezentace v rámci konference Internet ve 
státní správě a samosprávě 2009 [37], [8] anebo semináře pořádané Institutem pro místní 
správu Praha [26], však působily spíše uvnitř veřejné správy. Na druhou stranu je jednoznačně 
pravda, že podmínkou poskytování nové služby občanům je to, aby ji všechny povinné orgány 
veřejné moci zvládly, jak po stránce technické, tak samozřejmě metodické či organizační. 
Takže tato vnitřní osvěta byla jednoznačně nezbytná, nicméně z hlediska celkového 
představení nové veřejné elektronické služby všem dotčeným subjektům nedostatečná. 

Jedním z dlouho chybějících kroků na cestě implementace IS DS bylo zveřejnění 
prováděcích vyhlášek k zákonu č. 300/2008 Sb. Stalo se tak až 26. června, kdy byly ve Sbírce 
zákonů publikovány vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění 
autorizované konverze dokumentů, a č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a 
provozování informačního systému datových schránek. Zároveň byl téhož dne zákonem 
č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
novelizován zákon č. 300/2008 Sb. To, že se tak stalo pouhých 5 dnů před nabytím účinnosti 
tohoto zákona, jistě nepřispělo k celkovému dobrému uvedení nové elektronické komunikace 
v ČR. Navíc, jak je uvedeno v [32], nejednalo se pouze jen o legislativně technickou 
novelizaci, ale změny původního textu zákona byly poměrně zásadního charakteru. 

                                                

3 Dle § 14 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. je IS DS informačním systémem veřejné správy, který obsahuje 
informace o datových schránkách a jejich uživatelích. 

4 V příspěvku [38] však již bylo i Ministerstvem vnitra zmíněno, že se jedná zejména o „Roadshow pro 
zaměstnance veřejné správy po regionech“. 
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Od 1. července 2009 probíhalo dle zdroje [23] odesílání zásilek s přístupovými údaji do 
datových schránek těm subjektům, jimž je datová schránka zřizována obligatorně. Podle [23] 
byly zásilky zasílané statutárním zástupcům právnických osob adresovány na sídlo firmy dle 
údajů vedených v obchodním rejstříku, čímž se experimentálně ověřilo, že nezanedbatelné 
procento těchto údajů je chybných, což je jistě komplikace při budování dalšího nástroje e-
Governmentu v ČR, kterým budou základní registry veřejné správy [17]. 

Od 1. července do konce října 2009 probíhalo přechodné období dle zákona č. 300/2008 
Sb., během něhož byly dokončovány práce na připojení k IS DS zejména ze strany orgánů 
veřejné moci. Nicméně IS DS byl (a musel dle zákona být) již v té době plně funkční. § 31 
zákona dovoloval, aby všechny subjekty, jimž byla datová schránka zřízena obligatorně, si 
zvolili den prvního přihlášení do své datové schránky, a tedy okamžik její aktivace, libovolně 
v rámci celého přechodného období. Pokud tak neučinili, byla jim datová schránka aktivována 
automaticky dnem 1. listopadu 2009.  

Jak bylo skutečně toto přechodné období využito, dokládají statistiky [23], kde je uvedeno, 
že „k 20. říjnu bylo z 349 708 zřízených datových schránek aktivováno 62 955 (Pozn. autora: 
hodnota odpovídá přibližně 18 % zřízených datových schránek). Na pobočkách pošty bylo 
k tomu datu uloženo více než 170 000 zásilek, které obsahují přístupové údaje k datovým 
schránkám.“ Znamená to, že asi 49 % přístupových údajů nebylo vůbec vyzvednuto, a tedy je 
ani příslušné osoby nemohly použít pro vlastní aktivaci. Dále z těchto údajů plyne, že 
přibližně jedna třetina subjektů, která si převzala své přístupové údaje, se rozhodla je využít 
k aktivaci své datové schránky před 20. říjnem 2009. 

4. Hodnocení dopadů zavedení informačního systému datových schránek 

4.1. Hodnocení právních dopadů 
Zavedení přednostního doručování orgány veřejné moci prostřednictvím IS DS 

v případech, kdy to povaha dokumentu umožňuje, kdy má adresát zřízenou a aktivní datovou 
schránku a kdy se nedoručuje na místě nebo veřejnou vyhláškou, lze zasadit do celkového 
kontextu legislativních změn principů a priorit doručování, které byly zejména do 
procesněprávních předpisů včleněny zákonem č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, a zákonem č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. F. Korbel a D. Prudíková v [7] 
detailně rozebírají celý komplex uvedených změn také s návazností na další právní předpisy. 
Autoři uvádějí, že „bylo přistoupeno k celkovému zjednodušení a zefektivnění právní úpravy 
doručování“. Tato komplexní změna je také pozitivně hodnocena v publikaci [32]. 

Jak výrazná změna v doručování v českém právním řádu byla uvedenými postupy 
docílena, je možné posoudit i srovnáním se dřívějším stavem. V roce 2002 V. Smejkal 
publikoval obecný rozbor doručování v českém právním řádu [31], kde upozorňoval na fakt, 
že samotný pojem doručování byl obsažen ve 172 právních předpisech, a dále identifikoval 
nejvýraznější tehdejší problémy teorie a praxe doručování, kde hned na prvním místě 
vystupuje nejednotná a často se navíc měnící právní úprava v různých procesních i 
hmotněprocesních normách.  

Hodnocení úspěšnosti uvedené změny je možné také posoudit na základě statistiky 
doručení prostřednictvím IS DS platné k 12. 4. 2010 [5], kde se uvádí, že z 9 256 337 úspěšně 
odeslaných datových zpráv byla pouze 4 procenta doručena fikcí, tzn. tak, že si je jejich 
adresáti ve lhůtě 10 dnů od dodání nevyzvedli a neseznámili se s obsahem. Podle slov 
V. Smejkala přednesených na Kulatém stole k datovým schránkám v Národním archivu ČR 
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dne 25. 5. 2010 je tak úspěšnost doručení prostřednictvím IS DS přibližně 10krát vyšší než 
v případě doručení listovní zásilkou. 

Dalším důsledkem zavedení IS DS je otevření více kanálů pro možnost podání vůči 
orgánům veřejné moci. Již od října roku 2001 existovala možnost využít pro elektronické 
podání tzv. elektronické podatelny (viz [16], [13]). Nicméně aby takové podání splňovalo 
náležitosti dané zvláštními právními předpisy (např. zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů), je třeba jej opatřit uznávaným elektronickým podpisem dle § 11 
zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, který může 
být založen jen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb. Protože § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. říká, že úkon učiněný 
oprávněnou anebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové 
schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní 
předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, znamená to, že 
lze učinit elektronické podání vůči orgánu veřejné moci, aniž uvedená osoba před tím prošla 
procedurou nutnou k získání kvalifikovaného certifikátu. 

Dalším důležitým právním aspektem používání IS DS je značných nárůst elektronických 
dokumentů, u nichž je důležitou vlastností právní validita a autenticita. Je zde samozřejmě 
také přímá souvislost s autorizovanou konverzí dokumentů, tedy (dle § 22 zákona 
č. 300/2008 Sb.) úplném převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého 
v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo 
úplném převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a 
ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Postavení 
elektronických dokumentů je také diskutováno v [32], kde autor poukazuje na fakt, že 
v minulosti (před zavedením IS DS) musely Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní 
soud několikrát řešit problémy spojené s odmítáním elektronických podání ze strany soudů a 
správních orgánů nižších stupňů. Lze předpokládat, že dle výše zmíněného faktu nárůstu např. 
elektronických rozhodnutí, mohou nastat různé sporné případy, které bude třeba řešit. 
Podstatná v tomto ohledu bude tedy následná judikatura, kterou bude možné označit jako 
nepřímé dopady zavedení IS DS. 

4.2. Hodnocení procesních dopadů 
V. Smejkal v [32] uvádí, že „problematika efektivní komunikace orgánů veřejné moci mezi 

sebou a se soukromoprávními subjekty je dnes klíčovým a omezujícím faktorem pro 
modernizaci veřejné správy“. Jak již bylo zmíněno výše, efektivní připojení k IS DS pro 
orgány veřejné moci je možné zajistit jedině prostřednictvím elektronických spisových služeb 
navázaných na tento IS DS pomocí zveřejněného rozhraní tzv. webových služeb [30]. Protože 
mnoho orgánů veřejné moci nemělo před zavedením IS DS implementovány tyto elektronické 
nástroje nebo tyto nástroje nebyly využity v plném rozsahu, docházelo k takto vynuceným 
procesním změnám uvnitř jednotlivých orgánů; na úrovni malých obcí je mapuje např. 
příspěvek [9].  

Celkový přehled jednotlivých procesních změn lze také vyčíst z metodik prezentovaných 
Ministerstvem vnitra k implementaci vazby na IS DS pro různé orgány veřejné moci [6], kde 
je také implementace elektronické spisové služby uvedena na jednom z prvních míst. Další 
procesní změny se týkají zejména vyhotovování a podepisování písemností, kde legislativní 
předpisy připouští několik možností, jejichž konkrétní využití závisí na velikosti dané 
organizace. Na uvedených metodikách spolupracoval také Krajský úřad Plzeňského kraje a 
některé obce. Bylo tak využito principu vyhledávání dobré praxe, která je základem jednoho 
z nástrojů zvyšování kvality ve veřejné správě - benchmarkingu [36]. Lze tedy říci, že 
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uvedené procesní změny a způsob jejich implementace přispěly k rozvoji kvality ve veřejné 
správě, což lze hodnotit jednoznačně jako pozitivní přínos IS DS. 

Také na straně soukromoprávních subjektů muselo dojít k procesním změnám, a to 
zejména v případě těch subjektů, které komunikují s veřejnou správou ve větší míře. Jde tedy 
hlavně o právnické osoby, kde bylo také leckdy na místě připojení k IS DS pomocí 
specializovaného programového vybavení. Situaci pro oblast fyzických osob lze srovnat 
s výsledky prezentovanými v [1], kde se ukazuje, že poptávka po elektronické komunikaci 
s veřejnou správou je mnohdy nižší než její nabídka. To lze doložit i údaji prezentovanými 
v [14], kdy do února 2010 nezaznamenaly vybrané obce I. typu žádné podání od fyzické 
osoby či fyzické osoby podnikající, které by bylo učiněno prostřednictvím datové schránky. 
Očekávat zde lze také nedůvěru k elektronickým dokumentům a jejich právní validitě 
plynoucí se zažitých zvyklostí, jak bylo již zmíněno také v předchozí kapitole. 

Hodnocení ekonomických dopadů 
Ekonomické dopady zavedení IS DS budou diskutovány ve třech oblastech. Nejprve se 

soustředím na situaci soukromoprávních subjektů, pak se zaměřím na oblast orgánů veřejné 
moci z pohledu jejich vlastních rozpočtů a na závěr se pokusím udělat celkové vyhodnocení 
dopadů zavedení IS DS na celé veřejné finance. 

V případě soukromoprávních subjektů je zřízení datové schránky buď automatické dle 
zákona č. 300/2008 Sb., což platí zejména pro právnické osoby zapsané v obchodním 
rejstříku, nebo na žádost, což platí zejména pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající 
(detailní vymezení pro různé subjekty viz [32], [28], [18]). Vstupní náklady pro inicializaci 
tohoto typu komunikace jsou zejména v zajištění připojení k veřejné datové síti Internet. 
Mnoho subjektů má již uvedené připojení zřízeno a jeho další využití není tedy spojeno 
s dalšími náklady. Pro ty subjekty, které nemají počítač či nemají připojení na Internet, pak 
inicializace komunikace pomocí IS DS znamená náklady na jejich pořízení, neboť zejména 
z důvodu bezpečnostních nelze využít k práci s datovou schránkou např. internetových 
kaváren [20]. Uvedené vstupní náklady tedy závisí na výchozí situaci subjektu a nelze je 
jednoduše generalizovat. 

Budu se tedy věnovat variabilním nákladům. Výsledky jsou přehledně shrnuty v Tab. 1. 
 
Tab. 1: Ceny za odeslání jedné datové zprávy přes IS DS. 

Subjekty Způsob komunikace Cena za jedno odeslání 

Soukromoprávní 
subjekt s jiným 

soukromoprávním 
subjektem 

Obyčejná listovní 
zásilka 

Závisí na hmotnosti zásilky, pro typickou 
hmotnost do 50 g je cena 10 Kč za zásilku [3].  

Doporučená listovní 
zásilka 

Závisí na hmotnosti zásilky, pro typickou 
hmotnost do 50 g je cena 26 Kč za zásilku [3]. 

E-mail bez 
elektronického podpis 

0 Kč 



 

137 

Subjekty Způsob komunikace Cena za jedno odeslání 

E-mail s elektronickým 
podpisem 

Pokud je kvalifikovaný certifikát vydaný 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních 

služeb používán pouze k elektronické 
komunikaci, pak lze cenu vyjádřit jako c/n, kde 
c je roční cena za kvalifikovaný certifikát a n je 

počet odeslání za rok. Při typické ceně 
certifikátu 190 Kč [29] a 1 odeslané zásilce za 

měsíc je výsledná cena za jedno odeslání 
15,83 Kč. 

Poštovní datová zpráva Výsledná cena za odeslání závisí na počtu 
odeslání za měsíc [2]. Při jedné zásilce měsíčně 
je 65,04 Kč; a postupně se snižuje, např. při 20 

zásilkách měsíčně je 16,79 Kč. 

Soukromoprávní 
subjekt s orgánem 

veřejné moci 

Obyčejná listovní 
zásilka 

Stejné jako v případě komunikace s jiným 
soukromoprávním subjektem. 

Doporučená listovní 
zásilka 

Stejné jako v případě komunikace s jiným 
soukromoprávním subjektem. 

E-mail bez 
elektronického podpis 

Pro většinu podání je nedostatečným způsobem, 
který musí být dále doplněn. 

E-mail s elektronickým 
podpisem 

Stejné jako v případě komunikace s jiným 
soukromoprávním subjektem. 

Datová zpráva 0 Kč 

Zdroj: Různé zdroje uvedené odkazem přímo v textu polí tabulky 

 
Z Tab. 1 lze udělat následující dva závěry. Za prvé v případě, kdy soukromoprávní subjekt 

posílá zásilku jinému soukromoprávnímu subjektu je nejlevnější komunikace prostřednictvím 
běžného e-mailu, v případě, kdy posílá zásilku orgánu veřejné moci, je nejlevnější 
komunikace pomocí datové zprávy a to bez ohledu na počet odeslaných zásilek. A za druhé se 
vzrůstajícím počtem odeslaných zásilek za měsíc klesá průměrná cena za jednu elektronickou 
zásilku (ať již v podobě podepsaného e-mailu nebo poštovní datové zprávy), ale cena 
listovních zásilek se nemění. Z toho tedy plyne, že při určitém objemu odeslaných zásilek za 
měsíc začíná být po všech stránkách nejvýhodnější právě elektronická komunikace, včetně 
nového způsobu komunikace prostřednictvím IS DS.  

Samozřejmě, že by bylo správné ještě srovnávat poskytované služby, které jsou 
s jednotlivými uvedenými komunikačními kanály spojeny. Ty ale často jsou zase podstatné 
jen při určitých typech zásilek či podání. 
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Nyní se budu věnovat situaci orgánů veřejné moci. Rozbor vstupních nákladů na připojení 
k IS DS je podán v příspěvku [11]. Je třeba zde však zdůraznit, že jde o náklady fixní, které 
jsou spojeny nejen s nástupem komunikace prostřednictvím IS DS, ale také s celkovou 
modernizací a elektronizací veřejné správy v souladu realizací Strategie Smart Administration 
[33], a nelze je tedy proto jednoznačně vztáhnout pouze k připojení k IS DS5.  

Variabilní náklady na odesílání zásilek pomocí IS DS jsou pro orgány veřejné moci 
nulové. Pokud bychom tedy využili hledisko efektivnosti veřejné správy, pak by tedy bylo 
cílem co nejvíce různorodé komunikace nahradit za komunikaci prostřednictvím IS DS, neboť 
to znamená přímé úspory v rozpočetech příslušných orgánů veřejné moci. 

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. náklady spojené s provozováním informačního 
systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle 
návrhu Ministerstva vnitra pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa. 
Z celkového pohledu veřejných financí není již tedy výše uvedená úspora tak zřejmá, protože 
je závislá jednak na ceně, kterou Ministerstvo vnitra za jednotlivé odeslání datové zprávy platí 
provozovateli, dále na tom, jaké jsou paušální platby za vlastní provozování IS DS, a na tom, 
jaká je alternativní cena zásilek, které orgány veřejné moci místo např. listovní zásilkou 
posílají prostřednictvím IS DS. Na základě dostupných informací lze provést pouze přibližný 
odhad, který vychází z původního ceníku6 datových zpráv [38] a z výsledků statistického 
výzkumu komunikace úřadů ÚSC [12], které tvoří přibližně 75 % všech orgánů veřejné moci. 
Dle výsledku [12] a podkladů [3] vychází průměrná cena za jeden doručený dokument 
přibližně 21,67 Kč7, přičemž cena placená Ministerstvem vnitra za datovou zprávu je 
15,04 Kč8. Rozdíl činí přibližně 6,63 Kč za zprávu. Dle [4] již bylo dne 21. dubna 2010 
prostřednictvím IS DS posláno 10 mil. datových zpráv, takže celková úspora9 bez započítání 
paušálních výdajů vychází asi 66,3 mil. Kč za uvedené období. Pokud budeme uvažovat, že 
za 4 měsíce přechodného období dle zákona č. 300/2008 Sb. bylo odesláno minimum 
datových zpráv, pak lze tuto částku vztáhnout k období přibližně 6 měsíců. To zda z hlediska 
veřejných financí je provozování IS DS finanční úsporou či nikoliv, závisí na tom, je-li 
paušální částka, kterou Ministerstvo vnitra České poště platí, nižší či vyšší než přibližně 11,05 
mil. Kč. 

5. Závěr 
Zavedení komunikace prostřednictvím IS DS bylo výraznou změnou ve fungování celé 

veřejné správy, které má celou řadu přímých i nepřímých dopadů. Vzhledem k tomu, že 
zmíněný informační systém existuje pouze rok, z čehož ještě 4 měsíce nebyl plně využíván 
díky přechodnému období daného zákonem č. 300/2008 Sb., nelze nyní činit celkové závěry. 
Navíc lze předpokládat, že mnoho nepřímých dopadů, zejména právních, se ještě nemohlo 
projevit. Nicméně přesto lze provést určité zhodnocení, které bylo v článku provedeno ve 
čtyřech oblastech: vlastní postup implementace IS DS, právní dopady, procesní dopady a 
ekonomické dopady. 

                                                

5 Obdobně jakou jsem v případě soukromoprávních subjektů uváděl otázku připojení k Internetu. 
6 Podle zákona č. 300/2008 Sb. v původním znění měly jednotlivé orgány veřejné moci hradit posílání přes IS 

DS z vlastních rozpočtů a Česká pošta, s. p., k tomu zveřejnila regulovaný ceník – viz [32]. 
7 Ministerstvo vnitra a Česká pošta často v této souvislosti uvádějí „průměrnou cenu doporučené zásilky“ ve výši 

20 Kč včetně DPH – viz např. [4]. 
8 Obě ceny jsou bez DPH. 
9 Samozřejmě jde o úsporu formálního charakteru, neboť v rámci vztahu jednotlivých rozpočtů není uvedená 

substituce způsobů odesílání zásilek nikterak zohledňována. 
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V oblasti postupu implementace IS DS lze negativně hodnotit pozdní vydání prováděcích 
vyhlášek a malou propagaci nové služby mimo veřejnou správu před vlastním spuštění IS DS, 
což může být také jedním z důvodů malého zájmu o tuto službu ze strany fyzických osob, 
tedy těch subjektů, kterým datová schránka není zřizována obligatorně. Pozitivně pak lze 
hodnotit fakt, že se IS DS podařilo realizovat v souladu s platnou legislativou, což například 
nelze říci o jiném nástroji e-Governmentu – elektronických podatelnách. 

V oblasti právních dopadů je nejvýraznější celkové zjednodušení a zefektivnění procesů 
doručování podpořené novelizacemi procesněprávních předpisů. Právě v této oblasti se však 
lze domnívat, že je jeden rok provozu IS DS příliš krátký, na celkové hodnocení. Mezi 
důležité aspekty patří zejména problematika autenticity a právní validity elektronických 
dokumentů, a to zejména z pohledu tzv. digitální kontinuity [27]. 

V oblasti procesním byl přínos implementace IS DS celkově kladný, protože přispěl 
k postupnému zlepšování a zpřehledňování vnitřních i vnějších procesů při využití principů 
vyhledávání dobré praxe. 

V ekonomické oblasti není dostatek statistických a přesných podkladů, aby bylo možné 
provádět souhrnné soudy. V případě soukromoprávních subjektů je výsledek silně závislý na 
tom, zda je vazba na IS DS spojena s realizací připojení subjektu k Internetu, či nikoliv. 
V případě jednotlivých orgánů veřejné moci je výsledek opět závislý na konkrétní výchozí 
situaci, zejména s ohledem na implementaci elektronického systému spisové služby. Zde se 
však domnívám, že tato změna je obecně důležitým krokem v rozvoji elektronizace veřejné 
správy, a tak vlastní přínos zavedení IS DS je v tomto ohledu krokem k vyšší efektivitě. 
V případě obecného pohledu na veřejné finance je výsledek silně závislý na velikosti paušální 
částky, kterou Ministerstvo vnitra platí České poště za vlastní provozování IS DS.  
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OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ 

Martin Luštický, Martin Musil, Tomáš Kincl, Lucie Váchová, Veronika Zelená 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 

Abstract: The systematic tourism promotion can be understood as a specific tool of a regional 
policy of the Czech regions. At the present time almost all regions have disposed of a 
particular programme document focused on a development of tourism in a given region. 
Nevertheless these documents are considerably different in the case of their form and content. 
That is why an evaluation of their quality is quite difficult. One of the reasons of this situation 
is an absence of the requirements on a quality of these documents. This paper resulted from 
the methodological concept which aim is to set the basic requirements on the form and 
content of the programme documents.  
Keywords: tourism, regional planning, programme documents, quality, requirements 

1. Úvod 
Tento příspěvek shrnuje dílčí výsledky projektu IGA 06/2010 „Návrh systému hodnocení 

regionálních programových dokumentů cestovního ruchu“, který je řešen na Fakultě 
managementu Vysoké školy ekonomické v Praze od března 2010 a je uskutečněn za finanční 
podpory Interní grantové agentury VŠE. Jeho cílem je představit metodický postup, který 
řešitelský tým použil pro stanovení základních požadavků kvality regionálních programových 
dokumentů v cestovním ruchu. Tyto požadavky vycházejí z rešerší širokého spektra domácí i 
zahraniční odborné literatury a dalších informačních zdrojů. 

Programové dokumenty je možno považovat za specifický produkt regionálního plánování. 
To je v současném pojetí chápáno jako systematická a komplexní aplikace jednotlivých 
nástrojů regionální politiky v rámci konkrétních podmínek regionů tak, aby došlo k naplnění 
hlavních rozvojových cílů [Wokoun 2003]. Nejdůležitější funkcí regionálního plánování je 
zajištění dlouhodobého souladu mezi hlavními rozvojovými cíli, disponibilními zdroji a 
prostředím, které region obklopuje. Prostřednictvím regionálního plánování by mělo být 
možné identifikovat současnou pozici regionu, jeho minulý vývoj a budoucí perspektivu. 
Zároveň nalézt klíčové rozvojové zdroje v porovnání s ostatními regiony, budoucí příležitosti 
a ohrožení. Na základě důkladné analýzy těchto skutečností pak určit nejvhodnější strategii 
k dosažení stanovené vize a cílů a rozpracovat proces její implementace. 

V České republice se regionální plánování začalo uplatňovat až na samém konci min. 
století. Legislativní oporu získalo přijetím zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje. Nejdůležitějším strategickým dokumentem se stala Strategie regionální rozvoje 
České republiky, která byla v roce 2006 inovována. Na Strategii regionální rozvoje České 
republiky navázaly programy rozvoje jednotlivých krajů. Z nich byly následně odvozeny 
operační programy regionů soudržnosti NUTS II a Společný regionální operační program.  

Centrální úroveň vytváří pro regionální politiku základní koncepční rámec. Praktická 
realizace regionální politiky je ale záležitostí především úrovně krajské. Prostřednictvím 
svých samosprávných orgánů kraj koordinuje rozvoj svého územního obvodu a rozvoj odvětví 
spadajících do jeho samostatné působnosti. V rámci péče o socio-ekonomický rozvoj 
koncipuje vnitřní rozvojové politiky, zpracovává a implementuje rozvojové programy a 
stanovuje své rozvojové priority [Wokoun et al. 2008]. Jednou z oblastí zájmu regionální 
politiky krajů je také podpora cestovního ruchu. Cestovní ruch je i přes doznívající 
celosvětovou ekonomickou krizi stále považován za jedno z největších ekonomických odvětví 
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a je všeobecně uznáván za významný faktor regionálního rozvoje. Svým charakterem přispívá 
ke stabilitě regionálních ekonomik [Wokoun et al. 2008], a to především díky jeho 
pozitivnímu multiplikačnímu efektu, který působí na vytváření podnikatelských příležitostí 
v celé řadě činností a významnou měrou tak ovlivňuje vývoj zaměstnanosti v regionu. 

Vzhledem k pozitivnímu působení cestovního ruchu na rozvoj regionu se předpokládá 
aktivní role veřejné správy v cíleném ovlivňování jeho rozvoje v rámci své regionální 
politiky. Nástrojem její realizace jsou strategické a programové dokumenty, v nichž vedení 
kraje vyjadřuje své cíle a priority a navrhuje způsoby jejich dosažení. Důležitou roli pak hraje 
kvalita těchto dokumentů. Lze předpokládat, že kvalitně zpracovaný dokument může 
výrazným způsobem napomoci k úspěšnému manažersko-marketingovému řízení cestovního 
ruchu v kraji, a tím k dosažení jeho dlouhodobého rozvoje. 

2. Regionální plánování 
Postupné sbližování managementu soukromého a veřejného sektoru se projevilo i 

v aplikaci techniky plánování v regionální politice. Pojem plánování je poměrně obtížné 
přesně popsat, existuje celá řada jeho nejrůznějších definic. V nejobecnější rovině ho lze 
vymezit jako „proces zaměřený na úmyslné dosahování cílů prostřednictvím soustavy akcí“ 
[Hall 2002: 3]. Regionální plánování je možné vymezit jako specifickou podmnožinu 
plánování, která je zaměřena na řízení a ovlivňování všeobecného rozvoje regionu. Lze jej 
charakterizovat jako systém dílčích kroků, který se na základě analýzy a na ni navazujících 
opatření snaží dospět k dosažení stanovených cílů, vedoucích ke zlepšení stávajícího stavu 
[Šilhánková 2007].  

Regionální plánování se orientuje na aktivizaci zdrojů pro dosažení dlouhodobých cílů 
[Kolektiv autorů 2008] v podmínkách neustále se měnícího prostředí a nejistoty. Celý proces 
je značně komplexní, skládá se z několika vzájemně provázaných kroků, jenž někteří autoři 
[např. Bryson 2004; Veber et al. 2009] nazývají plánovacím cyklem. Jeho výstupem, jakýmsi 
zhmotněním celého cyklu, je pak plán, čili plánovací dokument, který obsahuje výsledky 
plánovacího procesu. 

2.1. Proces regionální plánování v cestovním ruchu 
Regionální plánování v cestovním ruchu vychází ze základních zásad regionálního 

plánování, resp. plánování obecně. Má však některá specifika, která se odráží v konkrétních 
částech plánovacího cyklu. V cestovním ruchu poměrně výrazně funguje prvek 
konkurenceschopnosti [LUŠTICKÝ 2009], kdy regiony, téměř jako běžné podnikatelské 
jednotky, soutěží na trhu cestovního ruchu o své „zákazníky“. Tento fakt by se měl odrážet ve 
způsobu regionálního plánování, které by se ještě více mělo přiblížit pojetí ze soukromého 
sektoru a zdůraznit nutnost dosahování komparativní výhody rozvojem klíčových vnitřních 
zdrojů a schopností v souladu s požadavky externího prostředí. Z pohledu plánovacího cyklu 
je tedy enormně důležitá důkladná strategická analýza a její propojení se strategickými cíli, 
resp. samotnou strategií. 

Vlastní plánovací cyklus se podle mnohých autorů [např. Allison, Kaye 2005; Wokoun et 
al. 2008] obvykle skládá z těchto základních komponent: 

• stanovení výchozích předpokladů 
• strategická analýza 
• stanovení rozvojové vize (příp. globálního cíle) 
• definování strategických cílů 
• výběr strategie pro naplnění cílů 
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• implementace 
Počátečním krokem plánovacího cyklu by mělo být jasné vymezení důvodu (smyslu) 

plánování a jeho výchozích podmínek. Součástí této fáze by měla také být identifikace 
souboru klíčových zainteresovaných osob, tj. jednotlivců, skupin či organizací, které budou 
procesem plánování, resp. jeho realizací, přímo nebo nepřímo ovlivněny, nebo mohou mít ony 
vliv na dosažené výstupy [Bryson 2004]. 

Na tento krok navazuje strategická analýza, která vytváří nezbytně nutnou informační 
základnu pro stanovení vize rozvoje cestovního ruchu v regionu a strategie pro její dosažení. 
Cestovní ruch poměrně výrazně reaguje na změny nejrůznějších obecných faktorů z oblasti 
ekonomiky, politiky, legislativy či demografie, jejichž analýza by neměla být opomenuta. 
Stejně tak je nutné, aby se externí strategická analýza zabývala vývojem trhu cestovního 
ruchu a identifikovala jeho hlavní vývojové trendy. Tím se lze do určité míry připravit na 
budoucí vývoj a vybrat vhodnou strategii pro minimalizaci následků nežádoucího působení 
faktorů a naopak maximální využití jejich pozitivního vlivu. Na analýzu odvětví cestovního 
ruchu by měla navázat poměrně detailní analýza konkurence. Díky ní může destinace učit své 
nejvýznamnější konkurenty co do počtu návštěvníků, ale i co do charakteru nabízených 
služeb, identifikovat jejich záměry, přednosti i slabiny.  

Úspěšnost strategie je ovšem závislá nejen na vnějších podmínkách, ale především na 
vnitřních zdrojích a způsobech jejich využití. Analýza vnitřního prostředí by se měla zabývat 
primárně těmito skutečnostmi a dát odpověď na otázku, zda jsou v souladu s prostředím, 
v němž se daná destinace pohybuje, a jsou schopny přispívat k její konkurenceschopnosti 
[Veber et al. 2009]. Další důležitou část interní strategické analýzy představuje zkoumání 
vývoje cestovního ruchu v destinaci. Ten slouží jako základní indikátor úspěšnosti destinace 
na trhu. Monitoring návštěvnosti by se neměl zabývat pouze současným či minulým stavem, 
ale měl by obsahovat také predikci vývoje – např. pomocí některé z metod analýzy časových 
řad. Výsledky externí a interní strategické analýzy pak sumarizuje SWOT analýza, která 
určuje klíčové faktory rozvoje a kompetence pro další fáze plánovacího cyklu. 

V dalších fázích plánovacího cyklu se oblast cestovního ruchu nijak zásadně neliší od 
klasického regionálního plánování. Na výsledky externí a interní analýzy úzce navazuje 
definování dlouhodobé vize rozvoje regionu a hlavních strategických cílů. Vize vyjadřuje 
směr, kterým se chce destinace v cestovním ruchu ubírat, cíle jej detailněji rozpracovávají. 
Navržená strategie, resp. konkrétní opatření a akce, představují nástroje jejich dosažení. 
Zvolená opatření by měla maximálně podporovat rozvoj vnitřních zdrojů a schopností pro 
využití možných příležitostí a efektivní obranu před ohroženími z vnějšího prostředí. Zároveň 
by měla pomoci měnit či utlumovat identifikované slabiny. Významnou roli proto hraje 
provázanost strategie se závěry provedených analýz. 

Fáze implementace strategie určuje konkrétní podmínky pro její převod do praxe. Měla by 
stanovit způsob realizace navržených opatření, včetně vymezení odpovědnosti a především 
nezbytně nutných zdrojů. Součástí této fáze je také definování kontrolního mechanismu pro 
monitoring dosažených výsledků a aktualizaci strategie [Wokoun et al. 2008].  

2.2. Regionální programové dokumenty cestovního ruchu 
Plán, neboli programový či strategický dokument, je zhmotněním celého plánovacího 

cyklu, který by měl v přehledné a srozumitelné formě obsahovat výsledky všech jeho fází. 
Tento příspěvek je zaměřen na specifické programové dokumenty krajů ČR, které se věnují 
problematice cestovního ruchu. Tyto dokumenty střednědobé až dlouhodobé povahy 
vycházejí z obecnějších strategií, které blíže rozpracovávají a na základě podrobné analýzy 
definují konkrétní opatření pro dosažení stanovených cílů [Vystoupil et al. 2007].  
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Programové dokumenty slouží ke koordinaci regionálního rozvoje a zároveň fungují jako 
sjednocující prvek regionální politiky, který zajišťuje dlouhodobou konzistentnost 
v ovlivňování vývoje daného územního celku. V tomto pojetí je lze považovat za základní 
prostředky pro řízení a koordinaci rozvoje regionu [Wokoun et al. 2008]. Klíčem je nalezení 
odpovědí na následující otázky [Luštický 2008]: 

• jakých cílů chce region dosáhnout v dlouhodobém horizontu 
• jakým způsobem má být dosaženo těchto cílů 
• jaké nástroje a zdroje k tomu použít 

S ohledem na splnění tohoto úkolu je využívána struktura dokumentu přibližně 
odpovídající plánovacímu cyklu, tj. členění na část analytickou a návrhovou. Obvyklý 
podrobnější obsah je následující [Vystoupil et al. 2007]: 

• úvod a základní informace 
• stručná charakteristika území z pohledu cestovního ruchu 
• analýza a hodnocení turistické nabídky a poptávky 
• systém organizace cestovního ruchu v kraji 
• SWOT analýza 
• návrhová část (vize, cíle, problémové okruhy, navazující opatření a aktivity) 
• finanční rámec, implementace, časový harmonogram 

Analytická část se zabývá sumarizací, analýzou a interpretací informací nutných pro část 
návrhovou. Jejím hlavním úkolem je odhalení nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících současný 
a budoucí vývoj regionu [Wokoun et al. 2008]. Pomocí ní by mělo být možné určit možné 
kritické problémy odvětví cestovního ruchu, jeho vývojové trendy, současnou pozici 
destinace, její rozvojové možnosti, sílu hlavních konkurentů, hlavní zdroje destinace 
v cestovním ruchu, klíčové kompetence apod. Na analytickou část dokumentů navazuje část 
návrhová, kde je na základě zjištěných skutečností deklarována rozvojová vize, cíle (priority) 
a způsob jejich dosažení (opatření, akce). Stejně jako je velmi podstatná provázanost 
jednotlivých kroků plánovacího cyklu, pro formulaci úspěšné strategie je nezbytný i soulad 
dílčích částí programových dokumentů, především analytické a návrhové části. 

3. Stanovení požadavků na regionální programové dokumenty 
Potřeba stanovit požadavky kvality regionálních programových dokumentů cestovního 

ruchu vychází ze snahy řešitelského týmu navrhnout komplexní systém měření jejich kvality. 
Proces měření kvality definuje norma ČSN ISO 8402 jako „systematické zkoumání rozsahu, 
v němž je entita schopna plnit specifikované požadavky“. Jde tedy o porovnávání stavu 
hodnoceného subjektu (entity) s předem specifikovanými požadavky, které vytváří tzv. 
srovnávací úroveň. Konkrétní požadavky jsou stanoveny buď obecně závazným předpisem, 
vnitřní směrnicí (normou), mohou vzniknout na základě kvantifikované představy uživatelů, 
analýzy kvality obdobných subjektů apod. 

V případě definování požadavků na programové dokumenty je situace poněkud složitá. 
Nelze totiž využít nějakou obecně platnou normu či předpis, žádný dokument nelze považovat 
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za „vzorový“. Je pravda, že existuje několik doporučení pro tvorbu těchto dokumentů1, ale 
žádné neumožňuje komplexní hodnocení. Dokumenty by totiž měly splňovat poměrně širokou 
škálu požadavků na jejich obsah a formu. Jeví se proto jako nutné požadavky odvodit z více 
informačních zdrojů (např. z odborné literatury, článků, výzkumných zpráv) a zároveň 
zohlednit názor jejich uživatelů, na což klade současný management jakosti velký důraz. 

V současné fázi výzkumu jsou stanoveny obecné teoretické požadavky na formu a obsah 
programových dokumentů a je intenzivně připravována fáze dotazování u klíčových uživatelů 
těchto dokumentů. Celý postup znázorňuje Obr. 1. 

 

 
 

Obr. 1: Postup stanovení požadavků kvality (vlastní návrh) 
 

3.1. Požadavky na obsah programových dokumentů 
Obsah programových dokumentů je v projektu chápán v podstatě jako odraz plánovacího 

cyklu, tj. jako popis (zveřejnění) výsledků všech jeho fází (viz kapitola 2.1). Proto se hlavním 
informačním zdrojem pro stanovení obecných požadavků na obsah dokumentů stala teorie 
strategického a regionálního plánování. K teoretickým poznatkům byly přidány výsledky 

                                                

1 Např. DHV – Agentura pro regionální rozvoj – Metod Konzult IPM: Program rozvoje kraje (PRK): Metodická 
příručka [online]. Praha, 2000. Dostupné na WWW: 
<http://www.dhv.cz/regstrat/PRK/MetPRK/MetPRK.htm>; Czekaj, P. et al.: Systémové a metodické aspekty 
tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky: Metodická příručka [online]. 1998. Dostupné na 
WWW: <http://www.dhv.cz/regstrat/SRRk/MetREG/MetREG.htm>. 
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několika provedených výzkumů více či méně zaměřených na programové dokumenty2 a již 
zmíněná doporučení z metodických příruček. 

Formou skupinové diskuze nad rešeršemi všech informačních zdrojů projektový tým 
stanovil 28 obecných požadavků na obsahovou náplň regionálních programových dokumentů 
cestovního ruchu, které byly rozděleny do tří úrovní. Jejich seznam je uveden v Tab. 1. 
 
Tab. 1: Požadavky na obsah programových dokumentů 

Úroveň 
požadavků Požadavky na obsah 

Dokument dokument obecně vymezuje plánovaný budoucí stav v regionu 
 dokument je tvořen posloupností navazujících kroků (fází) 
 v dokumentu jsou navrženy konkrétní způsoby dosažení plánovaného budoucího 

stavu 
Hlavní části 
dokumentu 

dokument zkoumá vnější podmínky ovlivňující dosažení požadovaného budoucího 
stavu 

 dokument zkoumá vnitřní podmínky ovlivňující dosažení požadovaného budoucího 
stavu 

 dokument klade důraz na využití specifických vnitřních podmínek pro dosažení 
požadovaného budoucího stavu 

 hlavní části dokumentu jsou logicky provázány (jedna vyplývá z druhé) 
Dílčí části 
dokumentu smysl (důvod existence) dokumentu je zdůvodněn 

 dokument je specificky zaměřen na určité cílové skupiny 
 dokument je součástí širšího systému plánování 
 dokument bere do úvahy působení vybraných globálních faktorů 
 dokument bere do úvahy působení vybraných lokálních faktorů 
 výběr zkoumaných charakteristik je zdůvodněn 
 dokument mapuje stav vybraných charakteristik v jiných regionech 
 dokument se zabývá vývojem charakteristik v čase 
 dokument se zabývá vnitřními zdroji pro dosažení požadovaného budoucího stavu 
 dokument bere v potaz různé způsoby využití zdrojů 
 dokument hodnotí zdroje a způsoby jejich využití podle stavu vnějšího okolí regionu 
 dokument hodnotí zdroje a způsoby jejich využití podle schopnosti tvořit 

konkurenční výhodu 
 výsledky zkoumání vnějších a vnitřních podmínek jsou přehledným a výstižným 

způsobem syntetizovány 
 dokument rozlišuje význam (důležitost) výsledků zkoumání vnějších a vnitřních 

podmínek 
 dokument identifikuje kroky pro dosažení požadovaného budoucího stavu 
 stanovené kroky obsahují indikátory umožňující kontrolu jejich naplnění 
 proces naplnění jednotlivých kroků je realizován soustavou konkrétních činností 
 navržené činnosti vycházejí z identifikovaných vnitřních podmínek regionu 
 v dokumentu je určen způsob realizace navržených činností 
 dokument identifikuje nezbytné zdroje pro realizaci navržených činností 
 dokument navrhuje systém kontroly realizace činností 

Zdroj: vlastní návrh 
                                                

2 Např. Národní síť zdravých měst: Místní Agendy 21 v programech sociálního a ekonomického rozvoje 
municipalit ČR. Expertní závěrečná zpráva projektu; Vystoupil J. et al.: Metody pro tvorbu strategických a 
programových dokumentů cestovního ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4290-2. 
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3.2. Požadavky na formu programových dokumentů 
Vlastní obsah programových dokumentů hraje v procesu hodnocení kvality primární úlohu. 

Z pohledu uživatele je však také velmi důležitá jejich forma, tj. způsob zpracování. Tvůrci 
dokumentů by měli mít vždy na paměti, že výsledný dokument by měl být pro jeho uživatele 
co nejlépe použitelný – měl by splňovat nároky na snadnou čitelnost, maximální přehlednost a 
celkovou jednotnost zpracování. Při definování obecných požadavků na formu programových 
dokumentů řešitelský tým vycházel především ze základních typografických zásad a pravidel 
pro úpravu dokumentů, které ve své disertační práci velmi dobře shrnuje Talandová (2009). 

Stejným způsobem jako v předešlém případě projektový tým stanovil 12 obecných 
požadavků na formu programových dokumentů cestovního ruchu. Podle míry obecnosti jsou 
tyto požadavky opět děleny do tří různých úrovní. Jejich úplný výčet je uveden v následující 
Tab. 2. 

 
Tab. 2: Požadavky na formu programových dokumentů 

Úroveň požadavků Požadavky na formu 
Dokument dokument obsahuje základní identifikační údaje 
 dokument umožňuje uživateli pohodlnou navigaci v textu 
 různé prvky dokumentu mají v každé jeho části konzistentní formát 
Stránka stránka obsahuje informace identifikující její pozici v dokumentu 
 jednotlivé prvky stránky jsou od sebe dostatečně opticky odlišeny 
 související prvky jsou uvedeny na stejné stránce 
Prvky stránky text odstavců je formátován s ohledem na jeho co největší čitelnost 
 jednotlivé odstavce jsou od sebe odlišeny 
 grafické prvky srozumitelně reprezentují daný typ dat 
 grafické prvky jsou umístěny logicky vzhledem ke kontextu 
 obsah grafických prvků je popsán 
 nadpisy hierarchicky stupňují důležitost navazujících prvků stránky 

Zdroj: vlastní návrh 

4. Závěr 
Představené požadavky kvality programových dokumentů v sobě integrují nejvýznamnější 

poznatky z oblasti plánování a typografie. Přesto je možné, že po fázi dotazování vybraných 
uživatelů těchto dokumentů – pracovníků příslušných odborů krajských úřadů a široké 
odborné veřejnosti, bude seznam požadavků dodatečně upraven. Je totiž nezbytně nutné 
zohlednit při procesu hodnocení kvality názory uživatelů hodnoceného „produktu“. Dalším 
nutným krokem je převod finálního setu požadavků na přesně určené a měřitelné znaky 
jakosti programových dokumentů, které budou podrobeny dalšímu zkoumání. Jako 
nejvhodnější se zdá být princip metody Quality Function Deployment (QFD), neboli tzv. 
Domu jakosti, který je k tomuto účelu běžně využíván v managementu jakosti soukromého 
sektoru. 

I když je zvolený postup zatím rozpracován spíše v teoretické rovině, opírá se o osvědčené 
postupy managementu jakosti a prověřené odborné zdroje. Lze proto předpokládat, že by 
navržené požadavky a z nich odvozené znaky (kritéria) jakosti měly odpovídat reálnému 
stavu regionálního plánování a stát se tak základem pro konstrukci v praxi využitelného 
systému hodnocení kvality regionálních programových dokumentů. 
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COOPERATION BETWEEN SELF-GOVERNMENT 
ADMINISTRATION AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

Renata Maćkowska 
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Abstract: Territorial self-government is the main partner of non-governmental organizations. 
NGOs are becoming an important element of the system of institutions performing public 
tasks, particularly in the area of social services. The dynamic expansion of NGOs correlates 
with an increasing role of social activity in the local development. The flow of information 
between local authorities and the representatives of the third sector creates a good climate 
which helps to expand the areas of cooperation. 
Keywords: Territorial self-government, non-governmental organizations (NGOs). 

1. Introduction 
Cooperation with non-governmental organizations, operating in the area of a territorial 

unit, is extremely important for the formation of the civic society. All cooperation 
mechanisms, created by local governments, become the factors influencing the development 
of a local community. Since its beginning, re-activated territorial self-government has become 
the main partner for the sector of non-governmental organizations, developing based on the 
new rules 

The sector of non-governmental organizations is made up of entities that have different 
organizational forms and different degrees of formalization. The most common organizational 
and legal forms for non-governmental organizations are associations and foundations. The 
former operate based on the Associations Act of 7 April 19891, the latter – the Foundations 
Act of 6 April 1984. The Foundations Act of 6 April 1984 was an important political event in 
the post-war history of Poland as well as other Central and Eastern European countries. It 
constituted an important step in the attempts to sanction the third sector organizations after a 
long period of time when the state suppressed grass-roots civic initiatives.  

2. Cooperation standards 
The Act on Public Benefit and Voluntary Activity regulates the situation in a clear and 

unambiguous way, as it defines the rules of cooperation between public administration and 
NGOs, its forms, and the way of commissioning or supporting public tasks. 

Cooperation standards apply both to territorial self-government units and to non-
governmental organizations. They require adequate conditions, “the climate of cooperation” 
and mutual understanding from both sides of partnership. NGOs are becoming an important 
part of the system of institutions performing public tasks, particularly in the area of social 
services. The standardization of cooperation is an element of this process. 

                                                

1 The Associations Act of 7 April 1989 (Journal of Laws 2001, No 79, item 855). 
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 In Europe there are two main models of cooperation between public administration 
and NGOs in the area of public benefit (social benefit): the German model and the British 
model.2 

The German model is characterized by: 
• the implementation of the principle of subsidiarity, reflected in the legal system, as the 

principle of primacy of social entities in the area of performing social services using 
public funds, 

• the corporate character of the relations between public administration and NGOs. 
The corporate character of these relations results in the existence of the highly federalized 

third sector, which has developed the structures compatible with public administration 
structures that can actually negotiate the cooperation conditions on every level of the 
administrative division of the state. NGOs are suffering from increasing etatization. NGOs in 
Germany, by becoming professional, are also becoming similar to public institutions, 
adopting their standards and corporate culture. 

On the other hand, the British model is characterized by: 
• openness to competition between service providers, which, in turn, increases the role 

of market mechanisms in the system of commissioning public tasks, 
• the lack of preferences for NGOs. 

In the United Kingdom, the state cooperates with “the independent sector”, defined as all 
for-profit and non-profit entities interested in public tenders for public tasks. Rules for inter-
sector cooperation are, to a larger extent, shaped by public-private partnership rather than 
public-social partnership. Orientation on effectiveness leads to reduced costs of maintaining 
the system of social services. The commercialization of the third sector in the UK means that 
NGOs are becoming more like companies, both in terms of management and working culture. 

It can be said that the side effect of the German model is the etatization of social 
organizations, while the British model leads to the commercialization of the non-profit sector. 
Both countries have undertaken repair efforts: Great Britain is trying to “soften” the system of 
tenders for public tasks by popularizing the idea of the Compact on Relations between 
Government and the Voluntary and Community Sector, whereas Germany is introducing 
competition mechanisms into the social services system.  

In Poland, since the democratic breakthrough, the main emphasis has been put mainly on 
the mutual independence between the state and the third sector. The time from 1989 and 2003, 
when the Act on Public Benefit and Voluntary Activity was adopted, was mostly the time of 
practical solutions. Initiatives focused on building relations rather than running actual 
cooperation and were based on such principles as subsidiarity, effectiveness and openness. 

The most problematic area is the inefficiency of the communication between the partners – 
there is no flow of information between the sectors, including the signals from the 
organizations important for the system of cooperation (eg for determining the future 
directions of activity). In a vast majority of cases, the rules and mechanisms were determined 
only by public institutions without the contribution from NGOs, including the area of social 
needs and problems, where NGOs did not participate in the decision-making procedures. 

The rules adopted in the Act of Public Benefit and Voluntary Activity mainly regulate the 
way how partnership is organized by the public institution: 

- subsidiarity – supporting or assigning tasks, 
                                                

2 Rymsza M., Frączak P., Skrzypiec R., Wejman Z.: Standards of cooperation between public administration and 
the non-governmental sector. ISP, Warszawa 2007, pp. 9 - 10. 
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- sovereignty – concluding the agreement to perform the task, 
- partnership – an organization may submit its proposal, 
- effectiveness – a beauty contest as the way to choose the best offer, 
- fair competition – competing within beauty contests for the performance of tasks with 

the units subordinate to public administration, 
- transparency – this applies to the way of announcing the contest, evaluating the offers 

submitted, controlling and assessing the tasks performed. 

3. Non-governmental organizations in the management of a local 
community 

The effective management of a local community is based on civic participation and 
institutionalized cooperation between the public sector, the sector of NGOs and the business 
sector. In this partnership NGOs play a number of roles, for example, they are the institutions 
capable of providing services important for a community – services that are both completely 
autonomous and informal services and state-supported specialist services delivered by non-
commercial organizations. A dynamic growth of NGOs is connected with an increasing 
significance of social activity in the local development. 

In a democratic society NGOs form a perfect platform for the development of local 
communities, as they attract these citizens of a local community that are the most active and 
sensitive to social issues affecting this particular community. It becomes necessary to 
incorporate non-governmental entities into the system of local governments as equal partners. 

The constitutional principle of subsidiarity and the powers of territorial self-government 
units which are granted by other acts form the basis of the relations between public 
administration and NGOs. The main objective of the Act on Public Benefit and Voluntary 
Activity was to promote cooperation, involving particularly the commissioning of public tasks 
to NGOs. The Act states that public administration bodies conduct activity in the sphere of 
public tasks defined by the Act “in cooperation with non-governmental organizations”. 
Moreover, it also defines the forms of this cooperation and its rules. 

The Act clearly specifies the rules for commissioning public tasks to NGOs, where local 
communities are free to choose the other forms of cooperation, namely: 

- the exchange of information on planned directions of activity and cooperation in order 
to synchronize these directions; 

- the consultation of draft normative acts with NGOs, with respect to their area of 
operations, in the fields covered by the statutory activity of these organizations; 

- the formation of joint teams of consultative and initiative character, the members of 
the teams being the representatives of NGOs and public administration bodies. 

An important instrument which helps to define how the cooperation rules should be 
implemented is an annual cooperation programme, obligatorily created by the authorities of 
territorial self-government. However, the research conducted by the Foundation for the 
Development of Local Democracy3 showed that not all local governments complied with the 
obligation imposed on them to adopt annual cooperation programmes. Furthermore, these 
resolutions are often copied automatically in a number of communes, often without the 
participation of the interested parties. Their adoption itself does not necessarily lead to a 

                                                

3 Good practice. Examples of successful cooperation between self-governments and non-governmental 
organizations, ed. S. Mandes, FRDL, Warszawa 2004 



 

153 

change in the forms of cooperation, especially that research shows that the partners have a 
very different understanding of particular entries in the Act. 

Self-government manifests The strongest cooperative attitude towards non-governmental 
organizations. The most common form of cooperation is the exchange of information and 
financing the operations of an organization by the administration. A less common form is 
establishing joint teams. 

The principle of subsidiarity is often reduced to a criterion which helps to identify unstable 
forms of relations (cooperation rules and forms) between public administration and NGOs, 
with an emphasis on the arbitrary, on the side of public administration, formula for the 
participation of NGOs in the processes of defining social problems, identifying the best 
solutions and performing the relevant tasks in the most effective way.4 

4. The aims of PR communication 
The flow of information and cooperation between local governments and the 

representatives of the third sector create a good climate for mutual education and, as a 
consequence, increased areas of partnership. 

The achievements of a few years following the reform of 1990 prove that the foundations 
laid out for territorial self-government are strong. The establishment of self-government in a 
commune launched the process of forming self-government awareness in the society. The 
growth of self-government institutions is accompanied by increased social activity leading to 
the creation of the civic society. 

Communication is the foundation on which the existence of the society as a community is 
based. Effective communication between citizens and authorities should lead to an increased 
sense of responsibility among citizens, reduced barriers between the individual and 
authorities, which, in turn, has a positive impact on the formation of a civic society. 

“The primary aim of self-government is activating citizens by promoting the ideas of a 
civic society. External communication in its different forms should encourage a local 
community to participate in public life. Moreover, no strategic decisions may be taken 
without social consultation.”5 

Evaluating the social attitude and taking into account the changeability of expectations and 
preferences within the groups of the public, PR sets the directions for communication activity. 
The major goal is communication, providing knowledge and a comprehensive offer stemming 
from the development strategy. The ability to transfer information to the environment is 
directly linked with information acquisition and analysis and the dialogue with the groups in 
the environment. Understanding the needs and opinion of a community and their analysis in 
terms of threats and opportunities are the key to effective PR. 

Each organization should try to provide information to its public as regularly and 
consistently as it is possible, making use of the latest technological development. In return, it 
can expect better access to feedback, which will allow it to improve its next initiatives and 
operations. This way, public relations becomes “a strategic policy, based on thorough filed 
research, carefully planned and implemented with the use of communication tools in order to 
win wide social circles.”6 
                                                

4 The Strategy for Supporting the Development of the Civic Society for the years 2007 – 2012. Ministry of 
Labour and Social Policy, Warszawa 2007 

5 Academy of self-government image, ed. D. Tworzydło. Publishing Group Infor, Warszawa 2005, p. 72. 
6 Public Relations, relations between entities of social life, ed. H. Przybylski. AE Publishing, Katowice 1999, p. 

11. 
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Territorial self-government, not being an entity of a civic society itself, has probably 
achieved more than any other institution in the area of building the institutional infrastructure 
which allows to express, negotiate and pursue group interests and social activity of citizens. 
Nowadays, local and regional authorities have access to a wide range of means to conduct 
public relations, which uses a number of communication tools to influence the degree of 
activity of local communities. Its task is to develop a strategy to influence and maintain 
contact with the environment by increasing activity of different local entities.  

Pursuant to the provisions of the Territorial Self-Government Act, citizens are entitled to 
decide about their commune by exercising their right to directly decide in local government 
elections or referenda, their right to information and participation in social consultation, their 
right of social control and protection of individual or group interests. The participation of 
citizens in executing power in the way defined above is determined by the level of their 
activity. 

More and more organizations operating on local and regional level show a great interest in 
public affairs and undertake active initiatives to represent the interests of their members in 
order to solve existing problems and take part in joint projects. 

It is important to implement partnership in management. Frequently, a local community 
does not spontaneously generate the partner representation, therefore “it is necessary to 
encourage the formation of such social partner using modern techniques of social 
communication when social problems arise or social projects are launched.”7 The process of 
modernizing the public management system requires the transfer of the most effective 
management solutions, including public relations, in order to communicate with non-
governmental organizations, which constitute one of the mot importatnt public groups for 
territorial self-government.  

5. Conclusion 
Effective communication with the society, with different social and occupational groups, 

which involves constant public relations activity, is an inherent element of territorial self-
government. Local and regional authorities cannot only play a conventional role of social 
services provider, but they have to encourage increased activity of the whole community, 
contributing to the emergence of the civic society. 

A special role of territorial self-government as an entity inspiring civic activity stems from 
its position in the mission of creating the social order based on social bonds, creativity and 
initiative of local communities. It should become the main motivation for achieving collective 
goals. 

PR plays an ancillary role in the society. It provides the public pinion with necessary 
information. A professional approach requires permanent social dialogue, involving the 
authorities in acquiring knowledge about the needs, social values, opinions and attitudes of 
different publics. 

Local, cultural, economic, political conditions, in which people live and work, to a large 
extent determine the development of the civic society. 

 

                                                

7 Self-governmet – Development – Integration, ed. M. Barański. University of Silesia Publishing. Katowice 
2003, p. 28. 
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Abstract: The paper deals with structure of public administration in Slovakia and its three 
parts: government, self-government and public corporations. On the basis of current 
problems (the impact of the global economic crisis, development of world economy, 
decentralization process in public administration, elections…) it points to the necessity of 
changes in public policy. 
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competence 

1. Úvod 
Slovenská republika je od roku 2004 členským štátom Európskej únie a od 1.1.2009 aj 

súčasťou Európskeho menového systému. Z týchto dôvodov je pochopiteľné, že sa jej 
bytostne dotýkajú dôsledky svetovej hospodárskej krízy, ktoré vytvárajú tlak na rozpočtové 
zdroje determinujúce rozhodnutia centrálnej vlády vo vzťahu k zahraničiu (pôžička Grécku), 
ale aj vo vzťahu dovnútra krajiny (napr. prerozdeľovanie daňových príjmov, riešenie 
nezamestnanosti a pod.). 

Výsledky parlamentných volieb, ktoré sa konali na Slovensku 12. júna 2010 poukázali na 
nevyhnutnosť istých zmien v spravovaní verejných záležitostí, ale tiež na skutočnosť, že 
politický cyklus je determinovaný vývojom ekonomiky a naopak. Nie je našim cieľom 
polemizovať o výsledku volieb. Zámerom je zamyslieť sa nad problémom efektívneho 
výkonu verejnej správy, ktorá by zodpovedala aktuálnym tendenciám vývoja vo svete 
a zároveň by korešpondovala s nastúpeným smerovaním reformy verejnej správy 
v podmienkach Slovenskej republiky.  

2. Súčasná štruktúra verejnej správy v SR 
Najvýznamnejšími determinantmi tvorby organizačnej štruktúry verejnej správy na území 

daného štátu sú: vývoj územného a správneho členenia, počet a veľkosť územných jednotiek, 
uplatňovaná miera decentralizácie, resp. centralizácie, politická situácia, rozsah originálnych, 
ale aj prenesených kompetencií, možnosti miestneho finančného systému a pod. 

Územno-správne členenie SR je upravené v šiestich právnych predpisoch: [7,8] 
• zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov, ktorý poskytuje základné členenie SR na 8 krajov a 79 
okresov, 

• nariadenie vlády č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských 
obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, to znamená, že nariadenie vlády člení 
jednotlivé mestá a obce do konkrétnych okresov, 

• zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
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• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
• zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene 

a doplnení niektorých právnych predpisov, 
• zákon č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 

515/2003 Z. z. o krajských úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006. 

Územné a správne členenie obsahuje delenie územia štátu na územné celky a správne 
celky. Podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky sú samosprávnymi územnými celkami Slovenskej republiky obce a vyššie územné 
celky. Správnymi celkami sú kraje a okresy a tiež vojenské obvody (správne celky slúžiace na 
zabezpečenie úloh obrany štátu) [1] a obce, ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu 
správu. Územný obvod vyššieho územného celku je zhodný len s územným obvodom kraja. 
Postavenie, pôsobnosť a orgány samosprávy vyšších územných celkov ustanovuje osobitný 
zákon. [9] Vojenský obvod zriadený podľa osobitného zákona [10] nie je súčasťou obce ani 
vyššieho územného celku. 

Tab. 1 Organizačná štruktúra verejnej správy v SR 

   
V

er
ej

ná
 sp

rá
va

 

Ústredná štátna správa  

Ústredné orgány štátnej správy, na čele 
ktorých je člen vlády (ministerstvá, napr. 
financií, školstva, zdravotníctva, kultúry 
a pod.) 

Ostatné ústredné orgány štátnej správy (napr. 
Úrad vlády, Protimonopolný úrad, Štatistický 
úrad a pod.) 

Miestna štátna správa  

Úrady všeobecnej miestnej štátnej správy 
(obvodné úrady) 

Úrady špecializovanej miestnej štátnej správy 
(pozemkové úrady, lesné úrady a pod.) 

Územná samospráva 
Miestna – obce  

Regionálna – vyššie územné celky 

Verejnoprávne korporácie 
 Ustanovené právnou normou rôznej sily 
(napr. NBS, Matica slovenská, ARDAL 
a pod.) 

Spracovanie: autorka  
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Súčasný systém územného usporiadania Slovenska výrazne ovplyvnili spoločensko-
politické zmeny v roku 1989 a následne vznik samostatnej Slovenskej republiky. Vplyvom 
niekoľko desaťročí trvajúceho centralistického systému vládnutia bola územná samospráva 
spočiatku reprezentovaná len na najnižšej úrovni (obce a mestá). Vyššie územné celky 
(samosprávne kraje) začali reálne fungovať až v roku 2002. 

2.1. Štátna správa 
Štátnu správu môžeme chápať ako sústavu štátno-politického riadenia zameranú na 

bezprostrednú a praktickú realizáciu funkcií štátu na báze právnej regulácie. [4] 
V podmienkach SR ju delíme na ústrednú štátnu správu a miestnu štátnu správu.  

Úlohou orgánov ústrednej štátnej správy je vykonávať štátnu správu a zabezpečovať jej 
výkon na celom území SR. Orgánmi ústrednej štátnej správy, na čele ktorých je člen 
vlády, sú ministerstvá, ktoré vykonávajú svoju pôsobnosť v rámci určitého odvetvia alebo 
sféry štátnej správy. 

Každé z ministerstiev riadi minister, ktorý zodpovedá za jeho činnosť. Ministra vymenúva 
prezident SR na návrh vlády SR. V čase jeho neprítomnosti preberá jeho práva a povinnosti 
štátny tajomník, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušných ministrov. Počet 
štátnych tajomníkov nie je obmedzený. Ako môžeme vidieť v Tab. 2, od 1.7.2010 došlo 
v podmienkach SR k zmene v organizácii ministerstiev (zníženie počtu zo 14 na 12), ako aj 
k zmene niektorých názvov ministerstiev. Vládna koalícia však už avizovala znovuobnovenie 
Ministerstva životného prostredia SR ako samostatného rezortu. 

Ostatné ústredné orgány štátnej správy vykonávajú špeciálne činnosti štátu. Sú 
podriadené ministerstvám a vláde Slovenskej republiky. Ústrednými orgánmi štátnej správy 
(na čele ktorých nie je člen vlády) sú napríklad Úrad vlády Slovenskej republiky, 
Protimonopolný úrad, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky, Úrad jadrového dozoru, Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky a pod. 

Orgány miestnej štátnej správy predstavujú hierarchicky nižšiu úroveň štátnej správy. 
Delia sa na orgány, ktoré sú priamo podriadené nejakému ústrednému orgánu štátnej správy 
(napr. obvodné lesné úrady) a na tie, ktoré majú zriadený samostatný riadiaci orgán 
s celorepublikovou pôsobnosťou (napr. daňové úrady a Daňové riaditeľstvo SR). 

Obvodné úrady (všeobecná miestna štátna správa) sú rozpočtové organizácie štátu 
zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva vnútra SR. Výkon štátnej správy 
uskutočňovanými obvodnými úradmi riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy. 
Špecifické postavenie majú obvodné úrady v sídle kraja, ktoré koordinujú plnenie spoločných 
úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy. 

Miestnymi orgánmi špecializovanej štátnej správy sú napríklad katastrálne úrady 
(Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava a Žilina) a správy katastra v počte 
72, obvodné pozemkové úrady v počte 44, obvodné lesné úrady v počte 39, Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny (Bratislava), jeho pracoviská (Banská Bystrica, Košice, Žilina), 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v počte 46 a detašované, či vysunuté pracoviská úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny v počte 93, Daňové riaditeľstvo SR (Banská Bystrica), jeho 
pracoviská (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina), 
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Bratislava) a daňové úrady v počte 101 atď. 
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Tab. 2 Aktuálna zmena v organizácii ministerstiev v podmienkach SR  

Ministerstvá do 30.6.2010 Ministerstvá od 1.7.2010 
Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR 
Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

Pôsobnosť prechádza na: 
• Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR (oblasť 

stavebnej výroby, tvorby a uskutočňovania 
bytovej politiky, oblasť poskytovania štátnej 
prémie k stavebnému sporeniu) 

• Ministerstvo pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja (regionálny 
rozvoj okrem koordinácie využívania finančných 
prostriedkov z fondov EÚ) 

• Ministerstvo vnútra SR (oblasť verejných prác, 
stavebného poriadku a územného plánovania 
okrem ekologických aspektov) 

• Úrad vlády SR (koordinácia využívania 
finančných prostriedkov z fondov EÚ) 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
SR 

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja 

Ministerstvo životného prostredia 
SR 

Pôsobnosť prechádza na: 
• Ministerstvo pôdohospodárstva, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja 
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Ministerstvo financií SR Ministerstvo financií SR 
Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

Ministerstvo školstva SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR 

(prechod pôsobnosti v oblasti cestovného ruchu 
z Ministerstva hospodárstva SR) 

Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR 
Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR 
Ministerstvo zahraničných vecí 
SR 

Ministerstvo zahraničných vecí SR 

Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo spravodlivosti SR 
Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany SR 

Prameň: [11]. Spracovanie. autorka 

2.2. Územná samospráva 
Samospráva predstavuje spôsob riadenia určitého celku, kedy môže rozhodovať o určitých 

záležitostiach samostatne a môže tak operatívnejšie a efektívnejšie zabezpečovať potreby 
subjektov na svojom území. „Ide o správu vlastných záležitostí, ktoré však majú 
verejnoprávny charakter. Na rozdiel od samosprávy, pre štátnu správu sú charakteristické 
vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Tento duálny systém zabezpečuje, že vedľa seba 
pôsobia ako dve spolupracujúce zložky[3]“.  
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V praxi vyspelých trhových ekonomík sa stretávame s rôznou veľkosťou, ale aj 
pomenovaním územných celkov, ktoré predstavujú základ pre uplatňovanie teritoriálnej 
verejnej politiky. Na hierarchicky najnižšej úrovni územnej správy rozoznávame samoty, 
osady, dediny, farnosti, obce, mestá, municipality a pod. Zriedkavosťou nie je tiež v rámci 
týchto územných celkov uplatňovanie dvojstupňovej správy. V niektorých štátoch sa napr. 
mestá ďalej členia na mestské časti s vymedzením vlastných samosprávnych úloh (príkladom 
je napr. aj Bratislava), alebo na farnosti a pod. 

Kým sídelné útvary na najnižšej úrovni vznikali na podnety zdola, regióny vznikali 
spravidla na základe rozhodnutia zhora, teda zo strany centrálnej vládnej úrovne, ktorá 
vnútorným územným členením (regionalizáciou) sledovala isté historické, etnické, kultúrne, 
politické a iné ciele. Pre účely chápania regiónu ako nižšej vládnej úrovne použijeme jeho 
nasledujúcu definíciu: 

„Región, ktorého všeobecne platná veľkosť nie je definovaná, je potrebné chápať ako 
územie súdržné, primerane ekonomicky a kultúrne sebestačné, a teda schopné primeranej 
autonómie. Je to nadobecná územná jednotka vymedzená zákonom, disponujúca právnou 
subjektivitou a schopnosťou spravovať svoje územie vlastnými volenými orgánmi na vlastnú 
zodpovednosť a v prospech občanov vymedzeného územia“. [6] 

Vo vyspelých štátoch sveta sa môžeme stretnúť s rôznym označením regiónu – okres, kraj, 
kantón, departement, amter, vojvodstvo, regionálne združenie a pod.  

Územná samospráva v podmienkach SR vznikla: 
o prirodzene – ako obce, mestá s určitým počtom obyvateľov, ktorí sa usadili na tom 

istom území (obce a mestá ako základný stupeň miestnej samosprávy),  
o umelo – z vôle centrálnej vládnej úrovne (vyšší stupeň územnej samosprávy na 

regionálnej úrovni – samosprávny kraj ako spoločenstvo obyvateľov viacerých miest 
a obcí v určitej oblasti, ktoré uspokojuje svoje záujmy).  

2.3. Verejnoprávne korporácie 
Verejnoprávne korporácie rozširujú rozsah, organizáciu a vnútro - systémové vzťahy vo 

verejnej správe. Tieto organizácie sa vyznačujú osobitným okruhom činností, ktoré podporujú 
plnenie štátnych, resp. iných verejných úloh. Spravidla sú to verejnoprávne korporácie, 
zriaďované zákonom a financované čiastočne zo štátnych prostriedkov a vo svojej činnosti 
podliehajúce štátnemu dozoru. 

Pojem verejnoprávna korporácia je spätý s jej podielom na verejnej moci. Súčasní 
predstavitelia správneho práva požadujú na konštituovanie verejnoprávnej korporácie 
splnenie nasledovných kritérií: 

• vôľa zákonodarcu, 

• dôvod vzniku – zo zákona, alebo z iniciatívy verejnej správy, nie však zo 
súkromnej iniciatívy, 

• povaha činnosti – poskytovanie verejných služieb (nestačí sledovať len 
verejnoprospešné ciele), 

• niektoré výsady verejnej moci. 
Typickým príkladom verejnoprávnej korporácie v podmienkach Slovenskej republiky sú 

najmä Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, ale tiež napr. Matica slovenská, Národná 
agentúra na podporu malého a stredného podnikania a podobne. [5] Sú zriaďované ústavným 
ustanovením, zákonom, nariadením vlády alebo ustanovením príslušného ministerstva. 
Podliehajú dozoru štátu vo svojej činnosti a vo svojom hospodárení. 
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3. Optimalizácia štruktúry územnej samosprávy v podmienkach SR 
Územná samospráva na najnižšom stupni (obec, mesto) je legislatívne podchytená 

v zákone o obecnom zriadení, kde okrem iného možno nájsť aj okruh úloh, ktoré táto územná 
jednotka plní (originálne kompetencie). Na druhej strane, stručný prehľad štruktúry štátnej 
správy v podmienkach SR poukázal na to, že miestna štátna správa (aj keď má v názve 
miestna) „končí“ niekde na úrovni obvodu prípadne na o niečo menšom území, ako je okres 
(v SR je 50 obvodných úradov, 79 okresov, ale napr. 101 daňových úradov), ale viac ako 
2880 obcí. Z toho vyplýva nevyhnutnosť presunu časti úloh štátnej správy na obce – od toho 
je odvodený aj pojem prenesená kompetencia.  

Vo všeobecnosti by malo platiť, že: 
• originálne kompetencie by vecne mala zabezpečiť tá zložka verejnej správy, ktorá 

to dokáže najefektívnejšie, 
• na financovaní prenesených kompetencií by mal participovať ten subjekt, ktorý 

kompetencie preniesol, čiže v tomto prípade štát reprezentovaný štátnou správou. 
Slovensko sa podobne ako viaceré krajiny v Európe pokúša vysporiadať s problémom 

existencie pomerne veľkého počtu malých obcí, ktorý sa stal dosť viditeľným práve 
v dôsledku presunu kompetencií zo štátnej správy na územnú samosprávu v nadväznosti na 
proces decentralizácie verejnej správy. Hoci je v zákone ošetrený inštitút tzv. spoločných 
obecných úradov, prax dokazuje, že princíp dobrovoľnosti, na báze ktorého sú spoločné 
obecné úrady konštituované, nie je tým ideálnym riešením. 

Do popredia sa tak dostáva otázka, ako ďalej s výkonom kompetencií, na ktoré 
predovšetkým menšie obce nestačia. Vo verejnej politike sa už niekoľkokrát objavila 
myšlienka komunálnej reformy, ktorá sa zaoberala aj otázkou municipalizácie, teda 
vytvorením väčších územných celkov (municipalít), ktoré by boli schopné zverené 
kompetencie vykonávať efektívnejšie. Na území SR sa odporúčalo vytvorenie 200 – 300 
municipalít. Pri súčasnom počte obcí (viac ako 2880) to zjednodušene znamená pospájať 
približne po 10 obcí, čo nie je vždy možné (prírodné podmienky, tradície a pod.). Podľa nášho 
názoru by riešením bolo vytvorenie novej zložky verejnej správy, ktorá by reflektovala na 
potreby miestneho verejného sektora vo vzťahu k efektívnemu výkonu verejnej správy a to na 
princípe obligatórnosti. Tým by sa riešil tento problém celoplošne a bolo by možné ho 
prepojiť aj so systémom finančného vyrovnávania. V prospech takéhoto (aj keď 
centralistického) riešenia hovorí aj skutočnosť, že svetová hospodárska a finančná kríza vážne 
narušila mechanizmus financovania potrieb samospráv v Slovenskej republike. Máme na 
mysli rast nezamestnanosti a s ním spojené zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb, 
ktorá je najvýznamnejším a najvýnosnejším príjmom obcí a vyšších územných celkov 
a zároveň jedinou daňou, ktorá má podielový charakter. Zníženie absolútnej výšky výnosu 
spôsobilo výpadok príjmov samospráv, čo sa veľmi nepriaznivo odrazilo v ich rozpočtoch 
a stalo sa predmetom diskusií medzi vládou a zástupcami územnej samosprávy. 

Vzniká tak otázka, akú pozíciu by táto nová zložka verejnej správy nadobudla z hľadiska 
podstaty fungovania, kompetencií a predovšetkým z hľadiska financovania. Ak vylúčime 
formu verejnoprávnej korporácie, zostávajú dve možnosti: nová zložka verejnej správy ako 
súčasť štátnej správy, alebo ako súčasť územnej samosprávy. Obidve tieto formy majú svoje 
výhody aj nevýhody. Pri novej zložke štátnej správy by sme mohli použiť podobnú 
organizačnú štruktúru, ako v niektorej oblasti špecializovanej štátnej správy, pričom 
zastrešujúcim ministerstvom by mohlo byť Ministerstvo vnútra SR. Otázka financovania 
prenesených kompetencií by tak zostala pod dozorom orgánu, ktorý kompetencie preniesol. 

Na druhej strane, prenos kompetencií má bezprostredný súvis s procesom decentralizácie 
vo verejnej správe a má svoje opodstatnenie v nadväznosti na priblíženie správy vecí 
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verejných bližšie k občanovi. Tento argument uprednostňuje riešenie uvedeného problému na 
základe samosprávnych princípov, ktoré dominujú v procese zefektívňovania výkonu verejnej 
správy od roku 2005. V takomto prípade by ale pravdepodobne bolo nutné zmeniť nastavenie 
finančného systému samospráv tak, aby sa zabezpečenie prenesených kompetencií 
uskutočnilo systémovo a predovšetkým z viacerých zdrojov a nie len z výnosu jedinej 
podielovej dane.  

4. Záver 
Efektívne fungujúca verejná správa by mala byť samozrejmosťou v každej vyspelej 

demokratickej spoločnosti. Jej predstavitelia (či už volení alebo menovaní) nesú 
zodpovednosť za činnosť úradov, organizácií a inštitúcií zastrešujúcich spravovanie verejných 
záležitostí a úspech či neúspech vládnej politiky sa prejaví nie len v ekonomickom raste 
krajiny či regiónov, ale aj v procese volieb, ktorých výsledok je odrazom spokojnosti alebo 
nespokojnosti občanov s uspokojovaním potrieb vo verejnom záujme. 

Slovenská republika zahájila proces reformy verejnej správy už v roku 1990, kedy prijala 
zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení, ktorý sa vo všeobecnosti považuje za jeden 
z najdemokratickejších zákonov novodobých dejín. Vznikom samostatnej Slovenskej 
republiky (1993) sa otvoril priestor pre ďalšie budovanie verejnej správy na demokratických 
princípoch. Je zaujímavé sledovať, ako boli zmeny či už v organizácii verejnej správy alebo 
v jej fungovaní determinované aktuálnou vládnucou garnitúrou a jej predstavou efektívneho 
výkonu verejnej správy. Ako príklad môžeme uviesť pohyb v počte ministerstiev. 
Odchádzajúca vláda (2010) zákonom č. 37/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 
Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov schválila redukciu počtu ministerstiev zo 14 na 12 (zrejme z dôvodu zoštíhľovania 
štátnej správy), avšak súčasná vládna koalícia avizovala znovuobnovenie Ministerstva 
životného prostredia SR.  

Za omnoho väčší problém, ako je počet ministerstiev však považujeme neriešenie 
problému malých obcí, ktoré nie sú schopné zabezpečiť kompetencie, ktoré sú im určené. Vo 
všeobecnosti je v SR táto otázka náplňou komunálnej reformy, ktorá sa v materiáloch 
o reforme verejnej správy vyskytla už niekoľkokrát, avšak žiadnej vládnej koalícii sa 
nepodarilo túto časť reformy uskutočniť. Navyše, prax vo fungovaní spoločných obecných 
úradov (SOÚ) ukázala, že pre výkon niektorých kompetencií sa v SOÚ spojili aj len dve obce, 
alebo aj takmer osemdesiat obcí. Z toho vyplýva, že je potrebné hľadať aj iné alternatívy. 
Riešením sa ukazuje vytvorenie subjektu, ktorý by zabezpečoval efektívne vykonávanie 
kompetencií pre viac ako jednu obec. Súčasný ekonomický vývoj vo svete, dôsledky 
hospodárskej a finančnej krízy sú tiež dôkazom toho, ako citlivo je potrebné pristupovať 
k decentralizácii. Nastavenie finančného systému samospráv (od 1.1.2005) nepočítalo 
s takýmto vývojom a dnes je výška výnosu najvýnosnejšej, ale jedinej podielovej dane (dane 
z príjmov fyzických osôb) ohrozená (rastúca nezamestnanosť), čo má za následok nedostatok 
zdrojov v rozpočtoch samospráv. Aj preto považujeme otázku komunálnej reformy, poňatia 
jej princípov so zohľadnením situácie na Slovensku, ako aj vývoja vo svete, za principiálnu. 
Apelujeme však na to, že komunálnu reformu nie je možné uskutočniť bez zmeny vo 
finančných tokoch. Tieto však budú závisieť od toho, či sa vytvorí nový subjekt (orgán štátnej 
správy alebo územnej samosprávy) a aká bude jeho hierarchická pozícia v systéme verejnej 
správy. 
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POSILNENIE FINANČNEJ AUTONÓMIE OBCÍ A MIEST V SR 

Zuzana Neupauerová 
Ekonomická univerzita v Bratislave 

Abstract: This article is discussing about the final form of the new territorial-administrative 
system in Slovakia and their financing. The first reason was the need to summarize the scope 
of new competencies of territorial self-government and match it with adequate amount of 
public finances. The second reason was necessary to wait for the new tax structure that would 
already be accordant with EU accession requirements as well as for decision on major source 
of Slovak self-government funding. 
Keywords: Decentralization, public finances, territorial self-government, tax structure. 

1. Úvod 
Nosným zdrojom financovania slovenských samospráv je predovšetkým výnos dane 

z príjmu fyzických osôb orgánom územnej samosprávy a to v podobe až 93,8 % ako aj 
vytvorením štruktúry miestnych daní a poplatkov, o ktorých rozhodujú volené orgány obcí 
a vyšších územných celkov. Už pri tvorbe procesu fiškálnej decentralizácie bolo autorom 
zrejmé, že sa bude potrebné po čase vrátiť k prijatým rozhodnutiam, zbilancovať dopady 
a dôsledky a v prípade potreby prijať aj nové opatrenia. Súčasná krízová situácia ukazuje ako 
príliš zraniteľná je pri súčasnom systéme financovania miestna samospráva, v prípade zlých 
rozhodnutí centrálnych celosvetových, ale aj národných inštitúcií. 

Cieľom príspevku je snaha o priblíženie zmien súčasného stavu ako aj odporúčania 
opatrení najmä v oblasti zmeny v rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb.  

2. Formulácia problematiky 

2.1. Dopad hospodárskej krízy na výnos dane z príjmu fyzických osôb 
V súvislosti s doznievajúcou hospodárskou krízou prevládajú v obciach a mestách skôr 

pesimistické nálady. Najmä malé obce disponujú vážnymi problémami, pretože hospodárska 
kríza odkryla slabiny súčasného systému financovania územnej samosprávy. Ako vysvetlenie 
uvádzame najmä fakt, že vytváranie finančných zdrojov sa v súčasnom modeli fiškálnej 
decentralizácie realizuje dvoma kanálmi, a to prostredníctvom vlastných, teda daňových 
príjmov a prostredníctvom systému dotácií zo štátneho rozpočtu, do ktorého možno zahrnúť 
aj obciam a mestám poukazovaný výnos z podielovej dane, t.j. dane z príjmov fyzických osôb 
(ďalej „DPFO“). Z predchádzajúcich analýz a výskumov vyplynulo, že vlastné daňové príjmy 
miest a obcí tvoria len nepatrnú časť ich príjmov. Práve najpodstatnejšou časťou 
sa na príjmoch miestnych rozpočtov podieľa výnos z DPFO. Súčasný nízky podiel vlastných 
daňových príjmov miestnych samospráv a výpadky na výnosoch z DPFO znamenajú, že dva 
základné piliere systému financovania miest a obcí nefungujú dostatočne. Proces fiškálnej 
decentralizácie je založený na štyroch pilieroch, z ktorých každý vyjadruje spôsob 
rozhodovania na základe podstatných kritérií príslušnej oblasti fiškálnej decentralizácie, t.j. 
rozhodovanie o výdavkoch, príjmoch, transferoch a zadlženosti. Uvedené piliere aj 
s kritériami uvádza obrázok č. 1. 
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Obr. 1 Piliere fiškálnej decentralizácie podľa Ebela a Yilmaza1  

                                                

1 EBEL, R.D. – YILMAZ, S.: Concept of Fiscal Decentralization at Worlwide Overview, World Bank Institute, 2002 
[online] [citované 29.4.2008], Dostupné na http://www-wds.worldbank.org/external 

http://www-wds.worldbank.org/external
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Nepriaznivý vývoj financovania nižších vládnych úrovní v tomto roku a pesimistické 

výhľady do ďalšieho roka podnietili Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej „ZMOS“) 
rokovať s vládou o možných opatreniach. Predstavitelia miestnej samosprávy síce trvajú na 
doteraz uplatňovanom modeli fiškálnej decentralizácie ale od vlády žiadajú, aby 
v naschádzajúcom období dofinancovala obce a mestá zo štátneho rozpočtu. Zároveň 
navrhujú zmenu niektorých daňových zákonov, napríklad zákona o rozpočtovom určení 
výnosu z DPFO územnej samospráve, aby sa podiel štátu na výnose tejto dane vo výške 6,2 
percenta poukazoval iba mestám a obciam. Ako ďalší podnet, ktorý by mohol zabezpečiť 
pozitívny scenár pre obce a mestá, predstavitelia ZMOS-u navrhujú nevalorizovať na budúci 
rok nezdaniteľný základ DPFO na účely výpočtu dane pre územnú samosprávu, ako 
aj zjednodušiť a zefektívniť podmienky na získanie finančných prostriedkov z fondov 
Európskej únie. 

Z analýzy ministerstva financií, realizovanej začiatkom roka 2010 vyplynulo, že obce: 
Ø budú v roku 2009 rozpočtovať schodok vo výške cca 357,8 mil. EUR, 
Ø úpravami rozpočtov obce zvyšovali celkové príjmy aj výdavky 
Ø nárast výdavkov oproti skutočnosti sa medziročne (31.12.2008 – 31.12.2009) 

zvýšil u bežných výdavkoch + 4,7% a u kapitálových + 13,2, 
Ø obce vo svojich rozpočtoch iba čiastočne zohľadnili dopady krízy. 

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že je nevyhnutné odstraňovať obrovský 
modernizačný dlh, ktorý obce na seba prevzali práve kofinancovaním eurofondov, ale aj ako 
dôsledok napĺňania prijímaných legislatívnych opatrení centrálnej vlády. V nižšie uvedenej 
tabuľke uvádzame predpokladanú prognózu výnosu DPFO územnej samospráve na rok 2010 
v porovnaním s rokom predchádzajúcim. 

 
Zdroj: Ministerstvo financí 

Graf. 1 Prognóza výnosu dane z príjmov fyzických osôb územnej samospráve 
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V roku 2010 sa predpokladá pokles celkový príjmov obcí cca 5%, pričom pokles príjmov 
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb je odhadovaný na 8,4%. Výpadok príjmov obcí má 
byť podľa úvahy centrálnej vlády zmiernený nárastom dane výnosu miestnych dani o 4,9 %. 
Tento odhad sa však javí nepravdepodobný a to najmä z dôvodu obmedzenia stavebnej 
činnosti a komunálnych volieb koncom roku 2010. 

3. Riešenie problému 

3.1. Uvoľniť ruky samosprávam nielen po finančnej stránke 
Daň, je možné hodnotiť na základe štyroch podstatných parametrov, 

1. ekonomickej efektívnosti, t.j. do akej miery daň, poplatok zabraňuje alebo vytvára 
neželané deformácie v alokácii zdrojov, alebo naopak, či podporuje daň želateľné 
realokácie, 

2. spravodlivosti, t.j. do akej miery sa uvaľuje ťarcha na tých, ktorí ich môžu zniesť, 
alebo na tých, ktorým správanie spôsobuje výdavky, ktoré však musia znášať iní, 

3. výkonnosti, t.j. koľko príjmu je možné vytvoriť a aké stabilné a rastúce sú 
vytvorené príjmy, 

4. správy, t.j. aká zložitá a ako nákladná je správa daní. 
Vo väčšine štátov združených v OECD majú miestne samosprávy jednu až dve kľúčové 

dane, existujú však rozdiely. Napríklad v SRN okolo 80% miestnych daňových príjmov 
pochádza z dane z príjmu, naopak v USA 75% daňových príjmov miest a obcí pochádza 
z majetkovej dane. Daňové príjmy slovenskej miestnej samosprávy tvorí najmä výnos dane 
z príjmu fyzických osôb, ktorý v roku 2008 to bolo takmer 76 %. Druhým najväčším 
daňovým príjmom je výnos daní z nehnuteľností, takmer 15%. Výnos daní z príjmu 
za špecifické služby tvorí cca 9,3%, pričom z nich 66% tvorí poplatok za komunálny odpad a 
drobný stavený odpad.  

Výhodou prerozdeľovania podielových daní, v našom prípade výnosu dane z príjmu 
fyzických osôb je relatívne lacný spôsob zabezpečovania daňových príjmov pre nižšie stupne 
samosprávy. Náklady sú rovnaké. Na druhej strane nevýhodou je, že miestne samosprávy 
nemôžu stanoviť vlastné sadzby, t.j. neumožňuje sa prepojenie medzi rozhodovaním 
o príjmoch a rozhodovaním o výdavkoch, keďže zvýšenie výdavkov v konkrétnej obci, VÚC, 
nemá priamy dopad na výšku daní na jej území. Nevýhodou je aj to že centrálne vlády majú 
snahu pozerať na podielové dane ako na svoje príjmy a môžu mať snahu regulovať ich 
používania, tak ako pri dotáciách. 

Miestne samosprávy nemajú žiadne daňové právomoci, pretože daňové sadzby ako aj 
podiel na výnose je stanovovaný centrálnou vládou. Návrhy opatrení sú zamerané na 
posilnenie vlastných príjmov miestnej samosprávy, pričom snahou je zmierniť výraznú 
závislosť príjmovej stránky rozpočtov obcí na výnosoch dane z príjmu fyzických osôb 
a postupne posilňovať pozíciu miestnych daní. 

Po piatich rokoch aplikácie vzorca sa zmenili niektoré východiskové podmienky 
(demografia) a zároveň sa ukázalo, že v rámci politických rokovaní sa upustilo od princípu 
spravodlivosti. V čase zásadnej zmeny financovania sa pod spravodlivosťou myslel najmä 
dopad prvého roka po zavedení nového systému. Preto bol revidovaný dopad koeficientu 
veľkostnej kategórie obcí v prospech malých obcí, čím sa minimálne zohľadnili dôsledky 
zabezpečovania služieb v centrách osídlenia. Rovnako nebola dostatočne zohľadnená 
zodpovednosť mesta Bratislavy za niektoré úlohy, ktoré pre iné mestá zabezpečuje vyšší 
územný celok. Ako sa neskôr ukázalo všetky argumenty o nefinancovaní dodatočne 
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prenášaných úloh na obce, ale aj vyššie územné celky, boli zdôvodňované nadpriemerným 
rastom výnosu dane.[21]  

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že centrálna vláda by mala skôr uvoľňovať a nie 
zväzovať ruky územnej samospráve pri jej hospodárení. Samozrejme, i naďalej by malo 
používanie prostriedkov samospráv zodpovedať kritériám hospodárnosti a podliehať verejnej 
kontrole. Nazdávame sa, že treba zrušiť, alebo aspoň zminimalizovať inštitút preneseného 
výkonu pôsobnosti štátnej správy a odovzdať kompetencie do samosprávnej pôsobnosti obcí a 
vyšších územných celkov ale aj s adekvátnym objemom finančných prostriedkov. Keby sa 
tieto činnosti stali originálnymi kompetenciami, vytvoril by sa tak tlak na ich vyššiu 
efektívnosť. Zároveň by bolo možné aj redukovať miestnu štátnu správu. Územnej 
samospráve by pomohlo aj odvádzanie podstatne viac rozhodovacích a finančných nástrojov v 
oblasti regionálnej politiky, tak aby sa dal efektívnejšie využívať potenciál regiónov. Týka sa 
to oblastí, ako je podpora cestovného ruchu, poskytovanie investičných stimulov, regionálna a 
miestna energetika, teplárenstvo a verejná doprava, ktoré slúžia výhradne občanom v určitom 
regióne. Rovnako vyššia angažovanosť samospráv v riadení projektov a využívaní 
prostriedkov z Európskej únie by prispela k ich rovnomernejšiemu rozdeleniu a vyššej 
prepojenosti s daným územím.  

Po ďalšie treba urýchliť prípravu a realizáciu systémovej komunálnej reformy, bez 
narušenia štruktúry osídlenia a pri zachovaní a rešpektovaní suverenity a identity aj tých 
najmenších obcí, a zároveň prehodnotiť súčasné percentuálne prerozdelenie výnosov dane z 
príjmov fyzických osôb. Ako sme spomenuli už vyššie v texte, odporúčame, aby sa 6,2-
percentný podiel štátu prerozdelil v prospech územnej samosprávy s pomerom 75 percent do 
príjmu miest a obcí a 25 percent do príjmu vyšších územných celkov. Táto kompenzácia 
umožní aktívne pristupovať na lokálnej a regionálnej úrovni k vytváraniu podmienok na 
dlhodobú sanáciu následkov hospodárskej krízy.  

Realizáciou týchto krokov sa pre obce, mestá a vyššie územné celky vytvoria také rámcové 
podmienky, aby mohli efektívne prispieť nielen k zmierneniu dôsledkov hospodárskej krízy, 
ale zároveň vytvárať podmienky, ktoré aj v budúcnosti stlmia dopady iných globálnych 
ohrození. Poslednou, no nie menej významnou možnosťou je vyššia efektívnosť vynakladania 
verejných financií a hospodárenia s majetkom na regionálnej a miestnej úrovni. Naplnenie 
tohto opatrenia však nie je možné realizovať plošne. Každá obec, mesto, či vyšší územný 
celok musia prehodnotiť svoje rozpočtové rezervy a hľadať racionalizačné opatrenia vrátane 
využívania miestnych daní ako ekonomického nástroja pre miestny rozvoj. Jednou z ciest je aj 
užšia spolupráca v rámci mikroregiónov a regiónov na rozvojových projektoch, ale i 
združovanie výkonu bežnej samosprávnej agendy, ako sú napríklad spoločné stavebné úrady.  

Ak sa však nezapoja všetci, ktorí majú možnosť ovplyvňovať ekonomické a finančné 
procesy, nebudeme úspešní pri prekonávaní problémov, ktoré hospodárska kríza prináša. 
Jednotlivé kroky proti dopadom ekonomickej krízy však treba koordinovať. 

4. Záver 
Niet pochýb o nevyhnutnej účasti miest, obcí i samosprávnych krajov na riešení dopadov 

hospodárskej krízy. Otázkou však ostáva miera a forma ich participácie. Je zrejmé, že svetová 
hospodárska kríza neodznie v priebehu niekoľkých mesiacov a jej následky sa budú ešte istý 
čas prejavovať. Dá sa predpokladať, že potrvá niekoľko rokov, kým sa svetová ekonomika 
znormalizuje. Preto treba realizovať systémové a dlhodobé opatrenia, ktoré budú eliminovať 
dopady hospodárskej krízy a zároveň podporia doterajšie reformné procesy prebiehajúce na 
Slovensku. Výzvu v pokračovaní v procese decentralizácie považujeme za seriózny návrh. 
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Tento článok je vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0426/08 a je zameraný na 
čiastkovú analýzu dopadu hospodárskej krízy v oblasti fiškálnej decentralizácie na príjmy 
rozpočtov miest a obcí v SR. 
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DISTRIBUTION OF MUNICIPLAITIES´ TAX INCOMES/REVENUES 
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Abstract: The Goal of this contribution is to demonstrate an illustrative example of genetic 
programming application in the area of regional administrations financing. The principle of 
genetic programming is used for the establishing of the analytical function for the calculation 
of the share each individual municipality has in the national shared taxes revenues in the 
Czech Republic. This approach is confronted with the existing municipal financing principle 
issuing from the effective act on Tax Assignment to sub-national Government Level.  
Keywords: Tax Assignment to sub-national Government Level, shared taxes, district/local 
administration, genetic programming  

1. Introduction  
Tax Assignment to sub-national Government Level („RUD“ in Czech - Tax Assignment to 

sub-national Government Level) for municipalities is a widely discussed topic in the Czech 
Republic. There are two associations which strive for the change in the current system, these 
are the Union of Towns and Villages („SMO“ in Czech) and the Association of Local 
Administrations („SMS“ in Czech). The Ministry of Finance of the Czech Republic (MFCR) 
asked, in year 2008, a consortium of universities working under the umbrella of the Economic 
University (VŠE) to elaborate a study on „Analysis of financing state administration and local 
administrations“. The objective of this study was to gather information fundamental for 
creating proposals leading to change in relevant RUD legislation [2]. The objective of such 
changes should not have been to increase the municipalities´ share in the total gross tax 
revenues re-distributed according to the RUD, but it should be more the correction of some 
heavily criticized disproportions inbuilt in the current system [6, 7]. Financial crises have 
caused a dramatic decline in tax collection in which both the national budget and the local 
administrations (regions and municipalities) have a share, thus any efforts to change the 
construction of shared tax re-distribution to municipalities and changes in RUD legislation are 
currently not in the centre of attention. 

However, it may be expected that the already fading financial crises impacts on national 
budgets and the essential consolidation of public finance will bring the question of optimal 
local administrations financing back into attention. This subjected article is a contribution to 
the discussion over this topic. The objective of this contribution is to propose and design an 
algorithm for re-distribution of shared taxes to municipalities by application of the genetic 
programming method and to compare this with the current shared taxes re-distribution system.  

2. Existing valid RUD  
The effective RUD legislation – Act on Tax assignment of selected taxes yields to sub-

national independent administrations and to certain state funds (Act no. 243 from year 2000 
on RUD), has been in effect since year 2001. This Act sets the rules for re-distribution of tax 
yields among the state, regions and municipalities. During the period of its validity the Act 
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was several times up-dated, the last up-date was done in year 2008, and it was published as 
Act No. 377/2007 Coll. effective from January 1, 2008.  

According to the valid existing legislation municipalities get the following shared taxes 
yields allocations [2]: 

• 21,4 % of the natural person income tax from dependent activities collection; 
• 21,4 % of the national legal entities tax collection (excluding taxes paid by 

municipalities themselves);  
• 21,4% of the national natural person income tax collected by reduction tax;  
• 21,4% of the national tax collection from the VAT; 
• 21,4% of the national natural person income tax from independent business 

activities tax collection (only 60% of this national tax collection is re-distributed). 

Municipalities receive only 30% of the yield from natural person’s income tax according to 
the natural person place of residence. This portion of the tax is linked to the municipality and 
it works as a motivation element towards promoting business activities in municipalities. 10% 
of the national yield of this tax belongs to the state, and only the remaining 60% of the tax 
yield is assigned to be re-distributed among the national budget, regional budgets and 
municipal budgets.  

Next to the above-mentioned shared taxes municipalities get also exclusive tax revenues – 
these are real estate tax and the legal entity tax paid by municipalities. Detailed diagram of the 
valid RUD is showed in Fig. 1.  

The concrete amount from the national gross shared taxes yield is allocated to individual 
municipalities based on three criteria: 

• Total area of the municipality – criterion weight is 3% (the share of the municipality is 
defined as the share of this municipality area in the total Czech Republic 
municipalities´ area). The usage of this area criterion gives advantage to those 
municipalities that have lower population density. It also compensates increased 
expenditures for repair and maintenance of local communications and expenditures for 
transportation services. This criterion is also advantageous for those small 
municipalities who cannot, if willing so, integrate with neighbouring municipalities 
due to local geographic conditions.  

• Simple number of inhabitants – criterion weight is 3% (the share of the municipality is 
defined as the municipality simple number of inhabitants in the total number of Czech 
Republic inhabitants). 

• Number of inhabitants adjusted by gradual transitions between municipality size 
categories coefficients – criterion weight is 94%. Only the part of the number of 
inhabitants which falls into the relevant number of inhabitant’s interval (category) (see 
Table 1) is calculated by the given coefficient of gradual transitions. This ensures that 
the shares of individual municipalities create a continuous curve with any jump steps 
in between individual size criteria. This methodology is not used for Prague, Brno, 
Ostrava and Plzen)1.  

The calculation algorithm is defined in the following way. First the share of the capital city 
Praha, the share of city Brno, Ostrava in shared taxes are found, then the total share in shared 
taxes is found for municipalities in the Czech Republic. The share of a concrete municipality 
(it is announced each year in the MF CZ by-law) is then defined as the multiple of the number 

                                                

1 These towns have their own re-calculation coefficients. 
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of inhabitants of the municipality and the relevant coefficients of gradual transitions in the 
sum of these multiples for all municipalities (without Prague, Brno, Plzen and Ostrava).  

 

 

Table 1 Gradual transitions coefficients and multiples of gradual transitions  

Municipalities with 
number of inhabitants 

from - to 

Gradual 
transitions 
coefficients  

Gradual transitions multiple  

0 – 300 1,0000 1,0000 x number of inhabitants in 
municipality  

301 – 5 000 1,0640 300 + 1,0640 x number of inhabitants in a 
municipality that are above the number 300 

5001 – 30 000 1,3872 
5 300,8+1,3872 x number of inhabitants in a 
municipality that are above the number 
5 000 

30 001 – a more 1,7629 
39 980,8 +1,7629 x number of inhabitants in 
a municipality that are above the number 
30 000 

Source: [2] 
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Fig. 1 RUD valid as of year 2008 (without National Transportation Infrastructure 
Fund, fees and fines) [12] 

3. Genetic Programming  
The genetic algorithm (GA) transforms a population of individual objects, each with an 

associated value of fitness, into a new generation of the population. The Darwinian principle 
of survival and reproduction of the fittest and analogue of naturally occurring genetic 
operation such as crossover (sexual recombination) and mutation is using for the GA. 

A special group that evolve separately, but which draw from GA is genetic programming 
(GP), where GP is an extension of the GA in which the genetic population contains computer 
programs. GP makes use of the same techniques as a GA, but it implements over acceptable 
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data structure (N–ary tree). The node of the tree contains entity from two sets (the set of 
primitive function and the set of terminals) [3, 4, 8]. 

A functions can be arithmetic (+, -, *, /, etc.), algebraic (sin, cos, exp, log, etc.), logical 
classical or fuzzy (not, and, or, etc.), conditional operator (If - Then - Else, etc.). A terminal 
symbol (A, B, C, etc.) can be input variable of program, integer, real, logical, …, constant, 
function without arguments having secondary effect. 

In case of GP are definitions next basic operations: crossover, selection and mutation [3, 
5]. Advantage GP in comparison with GA is, that GP is obtained not only common model for 
solving problems, but also description how is problems solution (particular analyst 
representation). The basic flowchart for GP is in [13]. 

3.1.  The design of models for calculation of GP share  
For the process of searching for a formula for calculation of the percentage share of a 

municipality in shared taxes with using GP the following attributes have been utilized:  
• Common number of inhabitants of a given municipality (O),  
• The total number of the Czech Republic inhabitants (CO),  
• Total area of municipality (U),  
• Total area of the Czech Republic (CU), 
• Percentage share of municipality in shared taxes (P). 

Design of model for the P calculation is described in Fig. 2. 
The result of the GP is the following function that replaces the standard method of 

calculation of percentage share of CZ individual municipalities in shared taxes: 
genGP = ((((O+O)+(((O+(-

4212+(O+O)))+(O+((((O+O)+O)+O)+O)))+(O+O)))+((O+O)+(O+ O))))/(((U+CO)-(((((O+(-
3880-(-9978*((-4212+(((O+(O+O))+(-4212+(O+O)))+U))+4212))))+ (((U+(-
4212+((((((((6568+(-9978+(-5704*(O-(-8872*(O+O))))))-O)+((-8872-(-1560* 
(((((((((2084+((6568-((O+(-4212+(O+O)))*((((O+(O+(2084*CO)))--3880)+((O-(-
1560*((CU-((O+(-4212+(O+O)))*(((((-3880*(-9978*(3340+(O+O))))+CO)-(-
1560*((((CO+(CO+((-3880* CO)+(-3870*(-9978+CO)))))-O)+(-
8872*CO)))/(O)))+CO))/(O))))/(O)))+O)))/(O)))+((-8872*((-
3880+(O+O))+O))*((O+(((((O+O)+(((-2218+-3880)+O)+(O+(((O+(-3880+(O+(((O+(-
4212+(O+ (((O+O)+(((-1868+-
3880)+O)+(O+(O+O))))+O))))+O)+O))))+O)+O))))+O)+O)+O))+(O+O)))))+ (O+(-8872*(-
9978*(3340+((4756+(O+3016))-(O+O)))))))-O)+((O-((-4212+(O+O))*(((O+(4756+(-
9978*CO)))+(O*(CO+(CO-(-9978*((O+(O+O))+O)))))))/((O+U))))+O))+(-5860+(-4212*(-
9978* ((4756+(O+3016))-(O+O))))))--3880)+(O+CO))--4212))/(O)))+(-4212*(O-(-
8872*(O+O))))))+-4212)-O)+-8872)-O))/(O)))+O)+3016))+(((-5704-(-9978*((-
212+((O+(O+O))+O))+(O+O))))+O)+-5704)))/(O)+ 
(CU+(((((4756+(O+3340))+O)+O)+((3016+(O+3340))+O))+O)))))    (1) 
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Fig. 2. Flowchart for design of models for calculation P [Source: elaborated with 
using 11] 

 
This function contains 4 input attributes (O, CO, U, CU) and 11 various constants 

generated by programme (for example 4212, 3880, 9978, 5704 etc.).  
Another possible output form is the generated tree (Fig. 3), which provides information on 

the resulting shape structure in the shape of n-ary tree.  
 

 
 

Fig. 3. The graphical representation of the tree solutions (part of the solution tree) 
[Source: own proceeding] 
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3.2.  Comparison of Results  
The resulting function for the calculation of P (1) was applied to the input values (values 

O, CO, U, CU) and results were compared with values P listed for year 2008 in [10]. 
The accuracy of calculation AP of the resulting function was evaluated according to the 

following relation:  
AP=(P-genGP)/P.                (2) 
The results of comparing accuracy of the resulting analytical function for data from year 

2008 according to the size of individual municipalities are stated in Table 2. 
 
Table 2 Evaluation of the Calculation Accuracy 

Number of Inhabitants  
Number of 
Municipalities  Standard deviation AP [%] 

110 000 to 50 000 17 -0,073 

49 999 to 40 000 5 -0,107 

39 999 to 30 000 10 0,005 

29 999 to 20 000 27 0,005 

19 999 to 10 000 70 0,009 

9 999 to 5 000 141 0,073 

4 999 to 1 000 1072 -0,052 

999 to 500 1311 -0,326 

less than 500 3587 -1,439 

[Source: own proceeding] 

 
From Tab. 2 issues that function created by means of GP provides results with sufficient 

accuracy in comparison with the standard way of calculation. Higher deviation (-1,439%) 
appears only with municipalities with less than 500 inhabitants. With these municipalities the 
created function assumes higher share in the P value. Another advantage of this function is the 
possibility to guess P for the following year without using procedures stated in Act [1]. Upon 
verification of the forecast possibility for year 2009 we used data of individual municipalities 
in Pardubice region [9]. The accuracy was again evaluated with using relation (2). Average 
deviation for Pardubice region municipalities was 0,75% which is a sufficient level of 
accuracy for the forecast of municipal revenues for the following year.  



 

177 

4. Conclusion 
This contribution is focused only on a partial part of the system of municipal financing – 

tax yield allocation to municipalities. The objective however is also to show the utilization of 
state-of-the-art modelling methods in this area. The entire system of the RUD and municipal 
financial management must be seen and analyzed as a complex system [6, 7]. New method for 
municipal financing proposal must be based on deep analyses of municipal financial 
management on both the income and expenditures sides and in view of municipalities 
changing needs issuing from the impacts on financing in some services sectors.  

The proposal of the design for re-distribution of shared taxes collections on some standards 
bases that would provide for the financing of the basic needs of inhabitants in municipalities, 
or for the financing of needs the municipality needs for its catchment area remains to be a 
question. In this area we see a major space for the utilization of multi-dimensional modelling 
methods.  

 
This contribution has been possible thanks to support from the Grants Agency of the Czech 

Republic (GA ČR), grant project no. 402/08/0849. 
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VYBRANÉ PROBLÉMY NEFUNKČNÍCH STÁTŮ A SITUACE V ČR 

Zdeněk Řízek, Jan Fuka 
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie, Ústav ekonomiky a 

managementu  

Abstract: Dysfunctional states became the part of geopolitical situation. Their numbers and 
importance increased in last twenty years. Although dysfunctional states is legacy of the Cold 
War rather than product of today, their existence should be noted and to decide what to do 
with this undesirable phenomenon in the future. Related events of failed states are concepts of 
radicalism, extremism and terrorism. 
Keywords: Failed states, collapsed states, state failure, history and present time of failed 
states, extremism, terrorism, radicalism,  

1. Úvod 
V posledních letech se stále častěji objevují selhávající státy, resp. správa nad jejich 

územím oficiálními státními orgány, pro něž se nejčastěji užívá termín failed states. Failed 
states je anglický termín, pro státy, které ve své funkci částečně nebo úplně selhaly. V tomto 
textu je pro tento anglický termín používán český ekvivalent nefunkční státy. Další 
terminologie je pak uvedena v následující části.  

Nefunkční státy ve smyslu tohoto příspěvku mají poměrně krátkou historii, která je 
popsána v další části a která předchází části věnující se současnosti nefunkčních států.  

Dále budou v textu uvedeny některé příklady nefunkčních států a jejich geografické 
rozložení: většina jich je z Afriky, následuje Asie, ale jsou také z Evropy. Pro známé a stále 
ještě živé příklady můžeme uvést Somálsko, Súdán a Afghánistán, které jsou dlouhodobě a 
hluboce zasaženy nefunkčností státu. [7] 

Z nejsoučasnějších mediálně zvýrazněných až v letošním roce to jsou Haiti postižené 
zemětřesením, Jamaica s problémy při zatýkání drogového bosse. Pro Českou republiku je 
geograficky a politicky nejbližší náš partner v Evropské unii Řecko a také Island.  

Tento text v první části popisuje nefunkční státy ve světě pouze v rámci daného možnostmi 
a rozsahem příspěvku. Ve stručnosti jsou zmíněny některé další dosavadní teoretické 
poznatky. 

V druhé části je pozornost věnována možnému ohrožení a ve vybraných ukazatelích 
analyzována situace nefunkčností státu v České republice. Určité odstředivé tendence 
a souvislosti, které tuto možnost naznačují, jsou popsány na příkladu tuzemského 
extremistického hnutí.  

2. Teoretická východiska 

2.1. K terminologii, definování a měření nefunkčních států 
2.1.1. Terminologie a pojmosloví nefunkčních států 

Anglicky termín fail znamená být neúspěšný v závazku ve smyslu nedosáhnout souboru 
norem; zanedbat něco udělat ve smyslu zklamat očekávání; nepracovat řádně – ve smyslu stát 
se horším a slabším; [5] atd. Failed states jsou překládány do češtiny. Často jako zhroucené 
státy, s čímž nelze zcela souhlasit. Zhroucenost je jednak nevýstižný termín a navíc definitivní 
a v případě failed states taková definitivnost ve většině případů není. V tomto článku je použit 
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termín nefunkční státy, který ze zde uvedených překladů termínu fail nejlépe vystihuje 
postupnou nebo částečnou ztrátu schopnosti státu plnit své funkce a zároveň může zahrnovat 
onu poslední fázi, kdy se stát zcela zhroutí.  

Jak bude uvedeno dále, jsou nefunkční státy rozděleny do různých fází selhávání, tedy 
schopnosti nebo spíše neschopnosti plnit funkce státu v určité míře. Mimoto je někdy 
v literatuře uváděn i termín failing states - selhávající státy. 

Pro vyjádření nefunkčních států byly nalezeny (mimo samotný termín nefunkční) v česky 
psaných zdrojích i další různé přívlastky: jako slabý, oslabený, nestabilní atd. V anglicky 
psaných zdrojích jsou používány také různé termíny jako failed, semi-failed, failing, fragile 
nebo colapsed states. [7].  

Také se v této souvislosti užívá v anglických textech termín state failure, což je obdoba pro 
situaci, kdy stát selže tak, že je nefunkční; význam je v tomto případě státní selhání nebo 
spíše selhání státu ve smyslu jeho funkcí, které stát má mít  [4]. 

2.1.2. Definování pojmu nefunkční stát 
Definice nefunkčního státu jsou v odborných zdrojích různé, ale přesto přibližně stejné, 

protože popisují jev, jehož charakteristický rys je nefunkčnost státu. Podobně je tomu u jiných 
termínů, které jsou těžko měřitelné a různé instituce a individuality mají svůj vlastní pohled 
na problematiku z mnoha různých důvodů, které jsou téměř vždy především v oblasti 
politických rozhodnutí.  

Skutečná, ryzí a všeobecně přijatelná definice takových pojmů je vždy kontaminována 
nějakým politickým názorem, který takovou definici upravuje do podoby poplatné určité 
potřebě. Tato „pestrost“v definicích je v případě nefunkčních států velmi podobná se snahou 
definovat terorismus. Případ od případu jsou pohledy zainteresovaných politických elit na 
termín terorismus různé. Definován a předefinováván je s více či méně posunutým významem 
tak, aby samotné politické vyjádření nebránilo jinému postoji za poněkud jiné situace. 
Podobně v poněkud jiném odstínu používá termín failed states např. radikální kritik americké 
vlády Noam Chomsky [1], jinak je definován politiky Bílého domu. 

I když je v případě nefunkčních států situace poměrně jednodušší, není jednotná. Přesto je 
mnohem snadněji rozpoznatelná jak vnitřními, tak vnějšími pozorovateli. Většinou se jedná o 
souhrnné, částečné nebo úplné selhání několika ukazatelů, které zahrnují funkce státu a to tak, 
že stát pozbývá částečně a nebo úplně svou autoritu.  

Samotný pojem nefunkční stát je užíván především v souvislosti s nějakou zásadní chybou 
v řízení a správě státu, která má pro společnost závažné a mnohdy fatální následky, které musí 
řešit i velmi často řeší mezinárodní společenství prostřednictvím intervencí. [6] 

Takových státních útvarů je potom zneužíváno různým extrémistickým hnutím, které často 
a rychle přechází v teroristickou činnost [4], jež hrubým násilím a hrozbou likvidace majetku a 
osob zastrašuje obyvatelstvo a obsazuje část státu nebo dokonce i celé jeho území. Většinou 
se tak děje z ekonomických důvodů, dochází ke kriminalizaci prostředí. Významnou roli pak 
zastávají noví usurpátoři, kteří nabízejí novou a mnohdy skutečně lepší správu věcí veřejných 
– jako příklad může sloužit Palestinská samospráva, která podporuje palestinské obyvatelstvo 
veřejnými službami i finančně, kolumbijské kartely, které staví školy, nemocnice a udržují 
pořádek lépe a efektivněji než státní autority a podobně tomu bylo i letos na Jamaice, kde 
obyvatelstvo bránilo svého mecenáše (a dokonce pro něho umírali), který pomocí svého 
obrovského bohatství z obchodu s drogami pomáhal lidem okolo sebe tak dlouho, až jej začali 
považovat za dobrodince a selhávající a mnohem méně funkční státní složky pro ně neměly 
zdaleka takovou autoritu a takový význam. Při zatýkání drogového bosse pak došlo ke 
krvavým nepokojům, protože s ním by zmizel i pořádek a klid, o který se tento drogový boss 
staral a který obyvatelstvo potřebovalo.  



 

181 

2.1.3. Měření nefunkčnosti státu 
Vzhledem k poměrně pokročilému způsobu měření sociálních jevů se mohou i hodnoty 

státních útvarů kvantifikovat tak, aby dávaly poměrně přesný obraz o situaci v této oblasti. 
Napoleoni uvádí znaky moderního státu  [3], které všechny podmiňují správnou a plnou funkci 
moderního a demokratického státního útvaru.  

Přehledné a jednoduše graficky zpracované jsou státy co do funkčnosti na internetu. 
V některých případech jsou uváděny ve čtyřstupňové, v jiném případě v pětistupňové 
stupnici. Některé zdroje uvádí jinou škálu hodnocení.  

Nejznámější a nejvyužívanější vzhledem k množství odkazů v různých zdrojích je FSI 
(Foreign Security Index). Ten je složen z celé řady ukazatelů, které jsou složeny z dalších 
dílčích ukazatelů stabilních funkcí státu (Jejich podrobnější rozbor je nad rozsah tohoto 
článku). 

Avšak v žádném z uvedených měření nefunkčních států není Česká republika uvedena 
v první, nejbezpečnější kategorii. Nachází se tedy v nejméně ohrožené skupině nefunkčnosti 
státu. 

2.2. Historie nefunkčních států 
Nefunkčnost států provází státy po celou historii jejich existence, tedy od doby kdy první 

státní útvary vznikaly. Termín failed states je v současných souvislostech analyzován 
politology, ekonomy a dalšími společenskovědními experty především v posledních dvaceti 
letech. Tato časová shoda s koncem studené války není náhodná, ale naopak podmiňující 
existenci tohoto fenoménu v mnohem větším měřítku.  

Většina nefunkčních států se nachází v Africe, následují státy Asie a to především 
z Blízkého a Středního Východu, případně další oblasti světa. Důvody byly dány změnami ve 
světové politice před dvaceti lety. Rozpadem sovětského impéria se rozpadla i potřeba vést 
nepřetržitý boj mezi velmocemi, tzn. bývalým SSSR a USA, které mezi sebou bojovaly 
prostřednictvím jiných států (tzv. proxy wars [6]), jež byly dostatečně slabé. Navíc mnohdy 
jejich vládci byli ochotni z různých důvodů přispět ke spolupráci a potřebovali silného 
partnera. Důvody byly zřejmé. Většinou šlo a jde o bývalé kolonie, které rozpadem koloniální 
soustavy sice dosáhly formálně nezávislosti, ale de facto jsou dodnes nejen závislé, ale i 
nesamostatné a navíc nestabilní, velmi snadno náchylné k politickému chaosu a z toho 
vyplývajícího rizika pro regiony. S koncem studené války se paradoxně rozhořelo mnoho 
neřízených konfliktů vzniklých právě v nefunkčních státech.  

Historie světového protikolonialistické boje probíhala v průběhu 20. století. Začala po 
první světové válce, kdy hlavní světové koloniální mocnosti mezi sebou začaly do té doby 
nejkrvavější konflikt právě proto, aby došlo ke změně ve vlivu na jednotlivá území. Touto 
válkou se všechny mocnosti natolik oslabily, že začalo docházet k osvobozovacím procesům 
v jednotlivých koloniích. Rozpad celé koloniální soustavy je až na výjimky soustředěn 
především na období po ukončení 2. světové války, tzn. zhruba na dvacetiletí od konce 40. let 
do konce 60. let. V tomto období, v první polovině studené války, došlo k rozpadu koloniální 
soustavy a k osamostatnění (resp. osvobození od nadvlády kolonizátora) ve většině kolonií 
v Africe a Asii. Jižní Amerika prodělala antikoloniální osvobozovací proces v průběhu 19. 
století a tím zůstala mimo uvedený hlavní proud protikoloniálního odboje ve 20. století. 

V tomto období také došlo k mnoha významným vědeckým objevům a to především 
v komunikacích a dopravě, což zkrátilo čas a vzdálenosti. Dále došlo k významným posunům 
v oblasti filosofie a myšlení. To ovlivnilo a díky informacím zradikalizovalo postoje nových 
generací. Součástí tohoto vývoje jsou i extrémistická hnutí, která se stala v některých 
případech i v poměrně stabilní Evropě hnutími teroristickým s typickými projevy terorismu: 
vraždy, bombové útoky, únosy, obchod s drogami atd.  
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Základem je však ozbrojený konflikt, který ve většině případů nefunkčních států spolehlivě 
ukazuje na nedostatečnou funkci státu.  

2.3. Současnost nefunkčních států 
O bývalé kolonie, které se nejčastěji stávají nefunkčními státy, se dodnes především starají 

jejich bývalí kolonizátoři a mají zde pochopitelně i největší vliv. Ze všech možných důvodů je 
tento vztah nejpragmatičtější pro obě strany: kolonizátoři stále mají a cítí určitou povinnost 
nejen morální, ale mnohdy danou i právně, kolonie toho rády a důsledně využívají. Ve hře 
jsou především ekonomické aspekty výhodné na obou stranách. Ale je zde zpravidla i 
společný dorozumívací jazyk jako nejdůležitější komunikační prostředek. 

Jsou však bývalé kolonie, které se nejsou schopny nebo ochotny přenést přes vzájemné 
historické nesváry a naopak svou nefunkčnost odmítáním pomoci ze stran bývalých 
kolonizátorů ještě prohlubují – takovou zemí je např. Zimbabwe.  

Také existence několika různých obratů a přechodů od jednoho strategického partnera 
k druhému byla a dosud v současnosti existuje. Jde zpravidla o prospěchářské vůdce takových 
států, ale bezpečnostní, taktické a další důvody mocnostem mnohdy neumožňují otočit se 
k takovým vůdcům nefunkčních států úplně zády. 

V úvodu tohoto příspěvku je uvedeno několik nefunkčních států ze současnosti. Pokud 
budeme za současnost brát výhradně rok 2010, zjistíme, že všechny uvedené země jsou 
neschopny samostatné existence ve smyslu státního demokratického útvaru bez násilí. 
Nejčastějším průvodním znakem nefunkčních států je vždy nějaký stupeň násilí.  

Dalšími znaky nefunkčnosti je zpravidla nezajištěnost základních funkcí státní správy 
z důvodů ekonomických selhání, a s tím navazující nedostatek lidských práv ve všech svých 
dimenzích, nespokojenost obyvatel přerůstající v nepokoje, což zapříčiňuje další a další 
problémy, které se nabalují na sebe. Začíná být nedostatek základních lidských potřeb, 
přestává fungovat měna, vznikají konflikty, přidružuje se masivní migrace do okolních států, 
které nezvládají přívaly migrantů a nebo nejsou přátelsky naladění vůči těmto cizincům atd. 
Je nedostatek vody, potravin, lékařské péče, šíří se nemocí a na to navazuje činnost 
kriminálních živlů od běžné až k poměrně silným a mocným zločineckým organizacím, 
vytrácí se lidské hodnoty a začíná docházet ke ztrátám na životech. Ve všech uvedených 
případech nefunkčních států tomu tak bylo. 

Všechny uvedené znaky nefunkčnosti státu jsou živnou půdu pro extremismus a další 
nelegální zdroje řešení nezvladatelné situace. 

2.4. Konkrétní vybrané příklady nefunkčních států 
Mezi nejčastější zástupce nefunkčních států patří africké země (sedm z deseti dle indexu). 

Následuje Asie, která je především zastoupena islámskými zeměmi Blízkého a Středního 
Východu. Na americkém kontinentu dochází ke konfliktům především v Latinské Americe. 
Odtud jsou i dva vybrané příklady ze současnosti. V Evropě najdeme možná ohrožení vzniklá 
selháním státu včetně násilných konfliktů také. 

Jedna z hlavních příčin selhávání státu zůstávají ozbrojené a válečné konflikty. Faktem je, 
že v dnešních ozbrojených konfliktech jsou většinou zabiti civilisté. [6]  

2.4.1. Afrika 
V Africe dochází k většině všech ozbrojených konfliktů na světě. Na začátku 21. století 

bylo v Africe ve válkách zabito více lidí než ve zbytku světa dohromady. A to nejen díky 
ukončení studené války a tudíž odchodu štědrých mecenášů SSSR a USA, ale také díky 
bezvládí, které nastalo po ukončení podpory jednotlivých vlád. Spolu s finanční a materiální 
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podporou zde obě velmoci svým způsobem držely celou situaci pod kontrolou mimo jiné 
i politicky. Správa území jednotlivých států byla tedy na lepší úrovni.  

Dalším z činitelů nefunkčních států v Africe je rozčlenění tohoto kontinentu na příliš velké 
množství národů, národností a kmenů často na jednom státním území, které ovšem vzniklo 
uměle v nedávné historii vojenským zásahem koloniálních mocností. Politické, společenské 
ekonomické, kulturní, náboženské a další důvody rozdrobují sílu společného zájmu 
jednotlivých státních území dosáhnout celkové stability. Tím dochází k ozbrojeným střetům 
pro západního nezasvěceného pozorovatele často z nepochopitelných důvodů. 

Nejhorší situace je v oblasti tzv. Afrického rohu, kde jsou problémy desítky let. 
V současné době je to především v oblasti, kde leží Somálsko, Súdán, Etiopie a Eritrea. 
Somálsko se svou naprosto chaotickou situací a pirátskými akcemi na volném moři je pro 
mezinárodní společenství největší potíží afrického kontinentu. Jedná jde o typickou ukázku 
těžko řešitelné situace z hlediska mezinárodního práva, kdy státní správa a vnitrostátní právo 
je nefunkční a mezinárodní právo díky této nefunkčnosti nemá s kým vejít ve funkční vztah. 

Další ukázkou nefunkčního státu je Zimbabwe, které jde velmi špatnou cestou – pod 
vedením Mugabeho dosáhlo nejednoho ekonomického rekordu včetně nejvyšší hodnoty 
inflace na světě vůbec. Sice má ze všech nefunkčních států paradoxně ten nejmenší vliv na 
okolní státy – jakoby tato země byla reálným odstrašujícím příkladem pro své sousedy. Přesto 
realita v Somálsku má na okolní země značný vliv a z hlediska dlouhodobé stability je tato 
země hrozbou v regionu. 

2.4.2. Asie 
Asie je poněkud v jiné situaci. Zde jsou uváděny nefunkční státy jako Afghánistán, Irák, 

Pákistán, ale i Barma nebo Severní Korea aj. V těchto regionech sice není taková národnostní 
a kmenová roztříštěnost. V případě jednotlivých států jako je např. Irák přesto dochází 
k obrovským potížím najít politický konsensus, který by stabilizoval politickou situaci, 
zkvalitnil správu nad jednotlivými regiony a vymanil zemi ze závislosti na pomoci západních 
spojenců. Působí tu také náboženská rozštěpenost v samotném islámu.  

Afghánistán je nejznámějším příkladem státu, který selhal na celostátní úrovni 
a jehoexistence by byla bez mezinárodní intervence prakticky nemožná. Budoucnost této 
země je přes obrovské náklady a úsilí mezinárodního společenství stále ještě nejistá. 

V případě Pákistánu je třeba připomenout, že mimo konflikt s Talibanem, resp. 
s Afghánistánem na západě země, je ještě ve sporu a často i v ozbrojeném střetu s mocným 
východním sousedem Indií. Oba státy se snaží zajistit vliv nad územím Kašmíru. 
Nebezpečnost ještě většího oslabení a nefunkčnosti státního území Pákistánu je tu umocněna 
také tím, že obě země (spolu s Indií) disponují nukleárními zbraněmi. Oslabení Pákistánu 
navíc mobilizuje extrémistické síly jako jsou Talibán a další teroristické skupiny. 

Ale právě v Asii jsou i území, která vlastně nepatří mezi testované státy, protože nesplňují 
např. podmínku členství v OSN a nebo ani nejsou mezinárodně uznaným státem. Příkladem je 
Severní Kypr. Další regiony jsou národem, ale nemají svá státní území. A to ani autonomní, 
ani ne oficiálně samosprávné. Takovým místem je území Palestiny, které je rozděleno na 
území Západního břehu a území Gazy. Obě jsou navíc ovládána nepřátelskými organizacemi. 

2.4.3. Amerika 
Na Americkém kontinentu vznikly shodou okolností dva obecně známé případy významné 

svou nefunkčnosti státu a oba případy jsou z oblasti Karibiku. Jsou to Haiti a Jamaica.  
Haiti, které patří vůbec k nejchudším státům s jednou z nejhorších funkcí správy na světě, 

bylo navíc postiženo začátkem roku zemětřesením, které jeho situaci ještě výrazně zhoršilo. 
Státní správa byla a dosud je neschopna tuto situaci vyřešit. Dokonce ani mezinárodní 
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společenství nedosáhlo v zemi, která není v ozbrojeném konfliktu tak výrazných úspěchů, aby 
bylo možno se věnovat potřebnějším problémům ve světě. 

Jamaica se pro změnu představila světu v poměrně známem narkotickém světle. Drogový 
boss, jehož zatčení a požadovaná deportace do USA zvedla na Jamaice takovou vlnu odporu, 
že pro velkoobchodníka s kokainem umírali občané, což ukazuje na stav státní správy, která 
nemá moc ani formální, ani neformální. 

2.4.4. Evropa 
Pomineme-li v tomto textu Balkán, kde především státy bývalé Jugoslávie v devadesátých 

letech zůstávají dodnes příkladem nefunkčnosti států s válečnými konflikty, pak pro situaci 
v Evropě je příkladem politického i lidského selhání Řecko. Situace je mediálně dobře známá. 
Co se jeví jako závažný problém je fakt, že byla známa autoritám v Evropské unii mnohem 
dřív, než došlo ke celosvětové finanční a ekonomické světové krizi, jež odhalila následně krizi 
a hrozbu státního bankrotu v samotném Řecku. Situace je pro Evropu nebezpečná z hlediska 
stability politické i ekonomické. V případě Řecka se nefunkčnost projevila právě v oblasti 
méně viditelné a o to zákeřnější. Ne přímo fyzicky násilným způsobem, který vyprovokoval 
obyvatelstvo k masivním protestům, a nakonec i zde v civilizovaném státě, patřícím 
k západním demokraciím, došlo ke ztrátám na životech. 

K dalším zemím EU, které jsou ohroženy podobně jako Řecko, patří mimo jiné např. 
Španělsko, Portugalsko, Itálie a za zdůraznění stojí i Irsko, o kterém ještě bude zmínka. 
Důvody selhání jsou známé a lze jim předejít. Důležité je, aby byla projevena dostatečná 
politická vůle všech zainteresovaných stran včetně orgánů EU. 

Jako druhý příklad problematického státu je vybrán Island. Jeho nefunkčnost a selhání se 
projevilo nečekaným způsobem. O reálné hrozbě v takovém rozsahu věděli jen zasvěcení. 
Tento osamocený svérázný ostrovní stát v Atlantickém oceánu patřící do Evropy a nepatřící 
do Evropské unie byl z období nazvaném „zlatá dekáda“pro islandský akciový trh z let 1997 
až 2007 postaven na okraj státního bankrotu s obrovskými důsledky pro finanční trhy hned 
v následujícím roce 2008. Propojenost světového finančního centra v Londýně s Islandem 
byla tak těsná, že se ujal název „Rejkjavík na Temži“. Soustavou špatných a neprozíravých 
rozhodnutí v bankovním sektoru se Island dostal do tak kritické finanční situace, že byl 
ochoten přijmout půjčku problematických peněz z Ruska, namísto aby hledal pomoc u MMF. 
Celý tento komplikovaný proces finančního selhání na Islandu působí dojmem, jakoby 
islandská izolovanost v oceánu vyvolávala v islandských finančnících falešný dojem 
nezranitelnosti.  

Protože není Island v Evropě se svými finančními problémy osamocen, koloval šibeniční 
vtip tvrdící, že rozdíl mezi Islandem (Iceland) a Irskem (Ireland) je jen jediné písmeno a šest 
měsíců. [2]  

2.5. Situace v Evropské unii a České republice 
Nefunkčnost systému se může projevit v mnoha rovinách. Jedním, z témat je korupce, 

která je v přímé souvislosti s ekonomickým prostředím ve státě. V posledních letech je Česká 
republika ve vnímání korupce na stále horší pozici. Za zmínku stojí fakt, že korupce je jedním 
z předních negativ mezi nefunkčními státy a státy postiženými extremistickými 
a teroristickými aktivitami. Následující část bude analyzovat problematiku extremismu 
ve vztahu k nefunkčnosti státu.  

Jedním ze zásadních problémů současného evropského státu je extremismus, příp. 
historicky terorismus z období 60. až 90. let 20. století. Nárůst extremistických aktivit 
v poslední době a pokus o částečné či úplné převzetí moci ve státě lze identifikovat jako jeden 
z důsledků této nefunkčnosti. Zároveň je nespokojenost s fungováním politických systémů 
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jedním z faktorů, které přímo či nepřímo ovlivňují zvyšující se popularitu extremistických 
hnutí. Fenomén moderních extremistických stran se objevil v Německu a Itálii mezi lety 1920 
až 1930. Německo, kde nacionalistická strana NSDAP v době politické krize ve 30. letech 
získala legitimní cestou absolutní moc, se jeví jako typický případ, kdy špatné fungování 
státního aparátu může být jednou z příčin delegování moci extremistické straně. Tyto strany 
praktikují konfrontační, násilnou politiku a často umě balancují na hraně zákona. „Politický 
extremismus využívá dovedně občanských práv a dalších demokratických možností, aby 
vstoupil do kontaktu s velkými skupinami veřejnosti, s opozičními hnutími a organizacemi, 
které jsou zaměřeny na převzetí státní moci, oproštěné od jakékoli demokratické 
kontroly.“[10] 

Některé současné krajně pravicové strany v Evropě působí v rámci či na hraně zákona 
s cílem podílet se tak na výkonu veřejné správy. „Takové strany působí v Belgii, Dánsku, 
Finsku, Itálii, Německu, Norsku, Rakousku, Řecku, Švédsku a ve Velké Británii, kde mají asi 
mezi 5 až 20 procenty voličských preferencí“. [10] V České republice je nejvýraznější krajně 
pravicovou stranou Dělnická strana sociální spravedlnosti (dříve Dělnická strana), která 
získala v parlamentních volbách 2010 1,14 procenta hlasů. To je 59 888 voličů.  

I přes národní specifika a rozdílnou míru radikalismu krajně pravicové strany sdílejí 
podobné názory. Je to především: 

Demokratický systém se podle krajně pravicových stran jeví jako nefunkční a proto ho je 
třeba změnit v některou z forem systému totalitního nebo ho alespoň radikálně reformovat. 
Zejména se jedná o problematiku imigrace, národních hodnot a tradic. Častým bodem 
politických programů těchto stran je kritika stávající politické reprezentace prezentovaná 
populistickou formou. „Krajně pravicoví politici jsou populisté. Kritizují aktivity politických, 
ekonomických a kulturních elit a zároveň zdůrazňují obyčejných lidí vytvářet politiku.“[9]  

Krajně pravicové strany jsou nacionalistické, xenofobní a rasistické. Některé se svými 
postoji netají, jiné je skrývají za pojmy patriotismus, národní tradice či vlastenectví. „Lidé, 
kteří jsou jakýmkoli způsobem „jiní“než staromódní představa o národu, jsou primárním 
terčem krajně pravicových hnutí.“[9] Vzhledem k tomu, že nacionalismus se v jednotlivých 
státech vyvíjel na základě historického vývoje a staví na glorifikaci národních hodnot, má pro 
jednotlivé státy množství forem a typických rysů.  

Existuje množství teorií, které se snaží vysvětlit, proč někteří především mladí lidé 
sympatizují s krajně pravicovými myšlenkami. Hagvert uvádí tři základní příčiny: Jsou to 
příčiny psychologické, sociologické a politické. Všechny jsou na sobě závislé, navzájem 
provázané a typické pro jednotlivé státy, což do jisté míry komplikuje jednoznačnou 
charakteristiku motivace příklonu ke krajní pravici. Obecně je lze definovat takto. 

Krajně pravicová ideologie je pro jistou část populace atraktivní, protože myšlení 
na základě stereotypů je snazší. Moderní demokratická společnost, která nabízí množství 
voleb a možností nemusí být pro každého ideálním zřízením, proto někteří volí 
„jistotu“v podobě zjednodušených řešení a stereotypních pohledů na svět. „Moderní 
společnost mate mladší občany enormním množstvím rolí a očekávání a svobodou volby 
životního stylu a kariéry.“[9]  

Tato oblast zahrnuje množství startovních mechanismů, které vedou k příklonu ke krajní 
pravici. Jako významná příčina se jeví mezistátní pracovní migrace. Migrace je komplikovaná 
otázka a pohled na ni je značně odlišný u různých autorů. Někteří autoři vysvětlují problémy 
spojené s migrací tím, že každý stát Evropské unie je typický a dokáže absorbovat pouze 
určité množství imigrantů, aniž by docházelo k akceleraci konfliktů. Toto přímo souvisí se 
socio - kulturními rozdíly mezi národy. „Nižší stupeň násilí v Holandsku může být vysvětlen 
slušnou a pohostinnou povahou jejich národního charakteru. Zatímco nárůst rasismu 
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v Německu je připisován zakořeněnému tradičnímu smyslu Němců pro národní 
homogenitu.“[9]   

Každý stát Evropské unie má svoji politickou minulost a způsob jakým funguje 
v současnosti. Některé státy jsou se svojí minulostí svázány, jiné budují politický systém na 
nových základech. Jedním ze společných ukazatelů toho, jaký vliv mohou mít extremistické 
strany v jednotlivých státech, je tolerance jejich existence čelními představiteli veřejné 
správy. Nárůst sympatií bývalé Dělnické strany v letech 2008 - 2009 v České republice může 
být shledáván mimo jiné v laxním postoji státního aparátu k existenci extremistických stran 
a v neřešení témat, která jsou zneužívána extremisty. Vyvrcholením byl neúspěšný pokus 
tehdejšího ministra vnitra Langera o její zrušení. To, jaký vliv může mít správně nastavená 
politika je patrné na situaci, kdy byla sílící podpora krajně pravicové Národní fronty v Anglii 
úspěšně zastavena opatřeními bývalé předsedkyně vlády Margaret Thatcherové. „Národní 
fronta ztratila v Anglii mnoho ze svého vlivu, když Margaret Thatcherová přednesla své 
projevy o imigrantech a uprchlících.“[9] 

3. Česká republika jako nefunkční stát 
Pojem nefunkční stát byl definován a popsán v úvodu tohoto článku. Z výše psaných řádků 

vyplývá, že definice tohoto fenoménu je obtížná a nejednoznačná. Lze Českou republiku 
zařadit mezi státy, které spadají mezi nefunkční? Pokud je definicí nefunkčního státu to, že 
veřejná správa ztrácí schopnost plnit některé své funkce a existuje snaha skupin (např. 
extremistických) tyto funkce naplňovat, potom k určité dysfunkčnosti v České republice 
dochází.  

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), jejíž program i forma prezentace v mnohém 
kopíruje zaběhnuté trendy krajně pravicových stran, v minulosti projevila snahu suplovat 
činnost policie a tím v podstatě převzít část výkonu veřejné správy. Základy DSSS jsou 
postaveny na některých principech, jež byly užity v nacistickém Německu stranou NSDAP 
a v současnosti jsou využívány většinou krajně pravicových stran v Evropské unii. V obecné 
rovině se jedná o navenek jasnou a čitelnou stranu vedenou výraznou osobností, která nabízí 
veřejnosti snadno uchopitelný program. To poskytuje v současném komplikovaném 
politickém prostředí konkurenční výhodu, protože část občanů upřednostňuje jasná a zdánlivě 
účinná řešení. Politické programy a prohlášení jsou prezentovány tak, aby nedocházelo 
k přímému porušování zákonů. „Myšlenkové konstrukce dnešních pravicových populistů 
méně hovoří o méněcenných rasách, etnických skupinách, ale spíše poukazují na ztrátu 
identity, kterou způsobují migrační vlny globálního světa. Tradiční rasistická argumentace se 
mění na zdůvodňování lidské přirozenosti a identity vždy někam patřit.“[10]  

Dalším rysem krajně pravicových stran je zakládání pomocných sdružení, které stranu 
podporují. Většinou jsou to mládežnické organizace, ve kterých strany „vychovávají“své 
budoucí členy a voliče a polovojenské skupiny, které oficiálně pomáhají při organizování akcí 
těchto stran. DSSS, tak jako množství dalších podobně orientovaných spolků, založila 
skupinu s názvem Dělnická mládež, která se oficiálně prezentuje jako sdružení mladých lidí, 
kteří sympatizují s DSSS a chtějí trávit smysluplně volný čas. Dnes již zrušená Dělnická 
strana, jejíž je DSSS přímým nástupcem, založila v roce 2008 Ochranné sbory Dělnické 
strany oficiálně proto, aby tato skupina pomáhala při naplňování programu.  

V letech 2008 a 2009 došlo ke kumulaci problémů v některých sociálně vyloučených 
lokalitách, které vedly k vlně negativních emocí majoritní části obyvatel vůči sociálně 
vyloučené minoritě, jež je tvořena z podstatné části Romy. Snaha o tvorbu integračních politik 
řadu let selhává, čehož jsou sociálně vyloučené lokality důkazem. „Vláda ČR byla kritizována 
zahraničními organizacemi za to, že neřeší situaci v romských lokalitách a za nepřipravenost 
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Police ČR při řešení rasově motivovaných trestných činů.“[11] To, že státní správa a místní 
samosprávy selhaly při řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit je faktem, jež stojí 
na počátku celého řetězce selhání státu a jehož podrobná analýza přesahuje tento článek. Jak 
již bylo zmíněno, jednou ze základních charakteristik nefunkčních států je selhání některé 
z částí veřejné správy a její následný, obvykle nelegální výkon nestátní, často extremistickou 
skupinou. Ochranné sbory Dělnické strany v roce 2008 začaly „hlídkovat“v sociálně 
vyloučených lokalitách (především litvínovské sídliště Janov), pořizovat fotodokumentaci, 
kontaktovaly nespokojenou část obyvatel žijících v blízkosti, nabízely jim ochranu a řešení 
jejich problémů. Tím začala být částečně nahrazována činnost Police ČR. Tento akt byl 
doprovázen žádostí předsedy tehdejší Dělnické strany Tomášem Vandasem o rezignaci místní 
samosprávy. Vzhledem k tomu že, výkon veřejné správy nebyl odpovědnými orgány 
prováděn efektivně, byly aktivity Dělnické strany přijaty ze strany časti zúčastněných občanů 
kladně. I když celá kauza neměla celostátní přesah a dlouhodobý charakter, v určité časové 
periodě došlo v České republice k tomu, že se krajně pravicová strana úspěšně pokusila 
suplovat některé činnosti Police ČR a to za podpory části veřejnosti. 

4. Závěr 
Z uvedených příkladů je zjevné, že se nefunkčnost nevyhýbá žádnému kontinentu 

a žádnému stupni demokracie. Pokud ve státě dochází k nelegálnímu převzetí výkonu veřejné 
správy, které je v některých případech provázeno sympatiemi občanů, potom důsledky 
takového selhání naplňují definici o nefunkčnosti státu ve všech jejích bodech. Proto nelze 
považovat fenomén nefunkčních států ve spojení s Českou republikou za cosi vzdáleného 
a nemožného.  

Mimo ekonomické zájmy je nejsilnější motivace k extrémistickému chování nacionalismus 
nebo jiné chování na základě emočního vyřizování domnělých křivd prostřednictvím 
extrémistických praktik včetně terorismu. Toto bylo možné sledovat v posledních letech 
i v České republice.  

Ekonomické důvody však podle všech poznatků převažují. I extremismus a terorismus sám 
je velmi často nebo výhradně [3] veden na pozadí ekonomických zájmů, které se skrývají za 
těmito konfliktními situacemi.  

Nefunkčnost státu a nebo jeho ohrožení lze sledovat i z dalších hledisek. Jedno z nich je 
například i členství v mezinárodních společenstvích a organizacích, které svými vnitřními 
předpisy nutí členské státy k určitému chování, které je pojistkou či brzdou k destrukci, resp. 
sebedestrukci. Mimo členství ve všech významných mezinárodních organizacích v Evropské 
unii, NATO, OSN, Mezinárodním měnovém fondu aj., tak i zde má Česká republika velikou 
výhodu ve své geopolitické poloze. To je zároveň zárukou, že naše politická elita nemůže 
snadno zneužít svou pozici lépe informovaných a méně odpovědných. Použijeme-li příklad 
jediné totality v Evropě – Běloruska, pak je zjevné, že izolace státu a evidentní, viditelný 
názor okolí je pro tento region určitou formou umravňování a příkladu, jak tvořit, resp. 
netvořit vnitřní i vnější politiku. 

V tomto příspěvku je kladen důraz na extrémistické a teroristické, tedy násilné chování 
skupin a jednotlivců, jež může vést buď k částečnému narušení státního zřízení, 
k ekonomickému kolapsu a nebo dokonce k naprosté nefunkčnosti státu. Čím vyspělejší 
demokracie, tím zpravidla i dále od oné nefunkčnosti. Geograficky je tento postup patrný 
především v tzv. vyspělých západních demokraciích. V Evropě to jsou tradičně skandinávské 
státy, na americkém kontinentu to nejsou USA ale Kanada. Některé však jsou paradoxně 
nejúspěšnější i v jiných částech světa jako je např. Nový Zéland nebo Austrálie. 
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Česká republika patří mezi ty nejlépe hodnocené, ale nutné poznamenat, že spíše díky své 
poloze, než zásluhou politické reprezentace. 
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NUMERICKÝ MODEL OCEŇOVÁNÍ EVROPSKÉ KUPNÍ OPCE 

Kateřina Seinerová 
Univerzita Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní, Ústav matematiky  

Abstract: In this paper a mathematical model of European call options prizing is presented. 
This model is based on reduced Black-Scholes partial differential equation, discretized 
employing the finite difference method. The results of this model and of the exact solution of 
Black-Scholes equation are compared. 
Keywords: Black-Scholes schema, European call options, PDE, Finite Difference Method 

1. Úvod 
S finančními deriváty se v České republice obchoduje teprve krátce, ale díky svým 

vlastnostem slibují široké spektrum využití. Zůstane-li český trh těmto finančním nástrojům 
otevřen, v příštích letech se budeme pravděpodobně setkávat se stále novými typy derivátů. 
Vzhledem k tomu, že analytické řešení je známo jen pro některé základní druhy derivátů, je 
nutno tyto řešit také pomocí numerických metod.  

Snahou každého subjektu obchodujícího na finančních trzích by mělo být eliminovat 
nejistotu a zajistit se proti riziku z ní plynoucího. Na finančních trzích je k dispozici značné 
množství instrumentů, které slouží k zajištění těchto rizik. V současné době, kdy jsou trhy 
velice volatilní, banky neustále mění své úrokové sazby, aby příznivě ovlivnily trhy, se 
setkáváme s čím dál tím větší oblibou finančních derivátů. Pomocí nich se subjekty zajišťují 
proti nepříznivým a neočekávaným výkyvům úrokových sazeb, cen komodit, kurzů měn 
a cenných papírů a umožňují subjektům trhu vydělávat i za nepříznivého vývoje. Subjekty 
také finanční deriváty využívají ke spekulacím, které vedou k jejich dodatečným ziskům, 
a získávají tak finance k dalším investicím. 

2. Základní pojmy 

2.1. Opce 
Opce jsou burzovní nebo OTC deriváty s právem jednoho partnera, kupujícího opce, 

na vypořádání obou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnu, tzv. evropská 
opce, nebo během určitého období, tzv. americká opce. Druhý partner je prodávajícím opce a 
obdrží od kupujícího opční prémii. Opční prémie je obvykle splatná v okamžiku sjednání 
opce, ale existují opce, které jsou splatné později, nejčastěji v okamžiku splatnosti opce. 

Taková opční prémie je vyšší než hodnota opce v okamžiku jejího sjednání a to o naběhlý 
úrok odvozený od rizikové úrokové míry v období mezi sjednáním opce a úhradou opční 
prémie. Každý opční kontrakt obsahuje cenu, za kterou má vlastník právo daný podkladový 
nástroj koupit a ta se nazývá realizační cena. 

2.2. Black-Scholesova rovnice 
Vyložme nyní Black-Scholesovu rovnici pro evropskou kupní opci. Jedná se o kontrakt, 

v kterém majitel opce získává právo koupit akcii v přesně určeném expiračním čase t=T 
za předem dohodnutou cenu E. Vzhledem k tomu, že se jedná o právo, nikoli povinnost, má 
toto samo o sobě jistou hodnotu, za kterou je v čase uzavření kontraktu t=0 zaplatit tzv. opční 
prémii V. Pro obě strany, tj. pro vypisovatele opce i pro držitele opce, je zajímavé vědět, jaká 
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je férová hodnota prémie tak, aby ani jedna ze stran nebyla znevýhodněna. Úloha spočívá 
v nalezení matematické rovnice, která popisuje vztah pro funkci ceny opce V=V(S,t) jako 
funkce aktuální ceny akcie S a času t. Opční prémie potom představuje hodnotu na počátku 
uzavírání kontraktu, tj. v čase t=0.  

K modelování náhodného vývoje ceny akcie jako funkce času S=S(t) se používá 
diferenciální rovnice, která reprezentuje geometrický Brownův pohyb dS=μSdt+σdω, kde dS 
znamená změnu ceny akcie za časový okamžik dt; μ označuje očekávaný výnos nebo trend 
vývoje akcie; σ je volatilita časového vývoje akcie; znakem dω je označen diferenciál 
Wienerova procesu. Tato stochastická rovnice může být zapsána i ve tvaru dS/S=μdt+σdω. 
Odtud je zřejmé, že v časové analýze je podstatnou informací relativní změna dS/S, nikoli 
absolutní změna ceny aktiva dS. Důvodem je fakt, že hledaný model musí být nezávislý na 
volbě jednotek. To znamená, že výsledná oceňovací formule musí mít stejný tvar nezávisle na 
tom, zda je cena vyjádřena v eurech, centech, korunách nebo dolarech. 

Podle známého Itóova lemmatu vyhovuje cena derivátu akcie V(S,t) náhodného procesu 
S stochastické rovnici  
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Cílem investora je zkombinovat jeho portfolio sestávající z akcií, opcí a dluhopisů tak, aby 
neutralizoval vystavení svého portfolia riziku. Zřejmě jediný rizikový člen v uvedené rovnici 
je reprezentován stochastickým členem dω Wienerova náhodného procesu. Neutralizování 
vlivu tohoto stochastického, a tedy rizikového, členu lze výběrem poměru ∆=∂V/∂S. 
Následným dosazením tohoto výběru do deterministického zbytku rovnice dostaneme Black-
Scholesovu parciální diferenciální rovnici  
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3. Oceňování evropské call opce pomocí explicitního schématu 
Pro evropské typy derivátů jsou známy jak exaktní, tak numerické řešení. Použití 

numerického řešení, má své opodstatnění; aby bylo možné spolehnout se na numerické 
metody i v případě, kdy není možno použít explicitní výpočet, například pro americké opce a 
některé typy exotických derivátů, je nutné ověřit výsledky numerického výpočtu pomocí 
explicitního řešení. 
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 Počáteční podmínka pro transformovanou funkci závisí na terminálovém pay-off 
diagramu zvoleného typu derivátu. Pro jednoduché call opce je to u(x,0)= eax max(ex-1,0). 

 Parabolickou diferenciální rovnici s okrajovou podmínkou lze řešit pomocí metody sítí 
(konečných diferencí). V prostoru nezávislých proměnných ),0(),( Tx ×ℜ∈τ  je uvažována 
síť bodů xi=ih, i=…, -2,-1,0,1,2,…, na časových vrstvách τj, j=0, 1,…,m. Aproximace 
hledaného řešení v síťovém bodě (xi, τj) je označena jako uj

i ≈ u(xi, τj).Aproximace 
jednotlivých prostorových parciálních derivací pomocí centrální prostorové diference mají 
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stabilní pouze v případě splnění Courant-Lewy-Fridrichsovy podmínky 0 < c ≤ 0,5. 
Exaktní řešení Black-Scholesovy rovnice pro výpočet evropské kupní opce lze najít ve 
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Pro příklad evropské kupní opce byly vypočítány výsledky numerického schématu pro 
koeficienty E=60, r=0.04, σ=0.29, T=0.3, výsledek vidíme na Obr. 1. Pro koeficienty E=50, 
r=0.05, σ=0.2, T=0.5 najdeme řešení na Obr. 2. a výsledek výpočtu s koeficienty E=50, 
r=0.01, σ=0.2, T=1 si lze prohlédnout na Obr. 3. Všechny numerické výpočty byly 
porovnány s přesným řešením Black-Scholesovy rovnice, které je na obrázcích znázorněno 
hvězdičkami. 

4. Závěr 
Cílem modelu bylo ověření podobnosti řešení rovnice pro evropskou kupní opci s různými 

vstupními daty. Protože se vhodnost použitého numerického modelu potvrdila, můžeme 
předpokládat, že ho bude možno použít i pro další typy finančních derivátů, u kterých 
neznáme analytické řešení, což bude obsahem dalším práce. 
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METODIKA VÝPOČTU SDÍLENÝCH DANÍ PLYNOUCÍ DO 
ROZPOČTŮ OBCÍ 

Pavla Stránská 
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky 

Abstract: The methodology for calculating the percentage of municipalities in taxes shared by 
the budget determination. This methodology is currently undergone a change that affected the 
budgets of local budgets. The new methodology brings many changes, both occur to influence 
the size of regional disparities, and the capabilities of individual communities to be more 
competitive. 
Keywords: RUD, shared taxes, tax revenues. 

1. Úvod 
Rozpočty územních celků jsou na jedné straně tvořeny příjmy a na straně druhé výdaji. My 

se podíváme na oblast příjmů. V této oblasti tvoří největší část příjmy daňové, které vycházejí 
ze zákona o rozpočtovém určení daní, a je v současné době nejvíce diskutovaná. Hledají se 
stále nové a nové cesty, jak zajistit dostatečný příjem do územních rozpočtů, který by byl do 
jisté míry efektivní. 

V tomto příspěvku se budeme zabývat metodikou výpočtu procentního podílu obcí na 
daních sdílených dle rozpočtového určení daní. Tato metodika v současné době prošla 
změnou, která zasáhla do rozpočtů územních rozpočtů. V některých územních rozpočtech 
došlo k propadu, někde ale dokonce k malému vzestupu. Ukážeme si, jaké změny nastaly 
v jednotlivých velikostních kategoriích obcí.  

V České republice došlo k novele zákona o rozpočtovém určení daní, který zavedl novou 
metodiku výpočtu konkrétního podílu každé obce na daních sdílených, platný od 1. 1. 2008.  

Tato nová metodika sebou přináší řadu změn, jednak dochází k ovlivnění velikosti 
regionálních disparit, tak možnosti jednotlivých obcí být více konkurenceschopné. Vše se 
odvíjí od velikosti již zmíněných daňových příjmů. Je to proto, že pokud obec má dostatečné 
finanční prostředky, může poskytovat kvalitnější veřejné služby a stát se atraktivní lokalitou 
pro podnikatelské prostředí, které zajistí další přísun finančních i nefinančních prostředků do 
obce. 

2. Finanční systém v České republice 
Česká republika má čtyřstupňovou rozpočtovou soustavu, kterou tvoří: 

Ø státní rozpočet; 
Ø rozpočty regionálních rad (nově od 1. července 2006); 

Ø rozpočty krajů a obcí. 
Hlavní finanční tok plynoucí ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí představují podíly 

na daních. 
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2.1. Příjmy do rozpočtů obcí 
Příjmy do rozpočtu obce jsou významným zdrojem financování veřejných statků a služeb. 

Vzhledem k jejich důležitosti jsou na ně kladeny požadavky: dostatečná výnosnost, závislost 
na aktivitě obce, rovnoměrné územní rozložení, plánovatelnost, administrativní nenáročnost. 

Obecně lze definovat čtyři skupiny příjmů do rozpočtů obcí: 
Ø daňové; 

Ø nedaňové; 
Ø kapitálové; 

Ø dotace. 

2.1.1. Daňové příjmy obcí 
Daňové příjmy jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů příjmů obcí v České republice a 

ovlivňují jejich finanční stabilitu. V současné době představují zhruba polovinu celkových 
příjmů obcí, ale predikce uvádí, že se jejich podíl bude snižovat.  

Daňové příjmy tvoří: 

Ø daně sdílené – o výnos se dělí obce s ostatními články rozpočtové soustavy 
a představují významnější část (viz zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení daní); 

Ø daně svěřené – daňový výnos připadá ze zákona pouze obcím.  

Sdílené daně 

Sdílené daně se stávají příjmem rozpočtu obce jako podíl koeficientu velikostní kategorie a 
počtu obyvatel trvale žijících v obci ku součtu těchto násobků za celou Českou republiku1.  

Rozdělení daní platné pro rok 2008 je následující: 

Ø 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty dle 
přepočteného počtu obyvatel; 

Ø 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a jiných funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátce 
daně podle zákona o daních z příjmů. V rámci daňové soustavy patří výnosy 
této daně mezi nejvýnosnější daně; 

Ø 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a jiných funkčních požitků dle přepočteného počtu zaměstnanců; 

Ø 21,4 % z výnosu daně z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi dle 
přepočteného počtu obyvatel; 

Ø 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané 
srážkou podle zvláštní sazby (např. daň, která je placena z příjmů fyzických 
osob na jejich úrocích, dividendách apod.); 

                                                

1 Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb 
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Ø 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob 
z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dle přepočteného počtu 
obyvatel; 

Ø 30 % z výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti, které měli v obci bydliště k poslednímu dni příslušného 
zdaňovacího období. Tuto daň platí fyzické osoby, které podnikají jako drobní 
a střední podnikatelé. Dále zde patří také výnosy z daní, které platí členové 
veřejných obchodních společností a členové komanditních společností, jejichž 
trvalé bydliště je v příslušné. 

Svěřené daně 

Mezi obecní svěřené daně (z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) patří: 

Ø daň z nemovitosti. Celý výnos daně jde do rozpočtu obce, na jejímž území se 
nemovitost nachází. Daň z nemovitosti má dvě součásti: Daň ze staveb a daň 
z pozemků. V části daně ze staveb je pro danou obec velikost výnosu daně 
ovlivňována nejen počtem a velikostí nemovitostí na území obce, ale i velikostí 
obce (danou počtem obyvatel), od níž se odvíjí základní sazba daně u obytných 
domů, u bytů a u nebytových prostor. Tento koeficient si pak mohou obce 
upravovat zvýšením o jednu respektive snížením až o tři velikostní kategorie 
pro celou obec a nebo pro její libovolné části. V části daně z pozemků je 
výnosnost daně, kromě výměry pozemků na území obce, ovlivněna zejména 
bonitou zemědělské půdy. I u daně z pozemků je obcím umožněno upravovat 
koeficienty, ale týká se to jen stavebních pozemků. 

Ø Druhým výnosem, který je stoprocentním příjmem rozpočtů obcí je výnos 
daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná 
obec. Obecně lze souhlasit, že pokud je obec veřejnoprávní korporací, která 
slouží občanům, ale i celé veřejnosti ve prospěch jejich zájmů, neměla by mít 
finanční újmu ve formě placení daní ze svého podnikání. Na druhé straně 
neefektivita se projevuje v tom, že se sice stává poplatníkem ze své činnosti, 
jestliže dosahuje příjmy ze svého podnikání jako kterýkoliv jiný poplatník, 
nicméně tuto úlohu plní pouze formálně, nic ji to nestojí. Otázkou zůstává, zda 
se nejedná pouze o marné vynaložení dodatečných nákladů na administrativu 
této daně a zda-li by nebylo efektivnější obce od této daně osvobodit. 

Správní poplatky 

Ø Posledním daňovým příjmem obcí jsou dle platné rozpočtové skladby správní 
poplatky. Správní poplatky jsou příjmy z vlastní správní činnosti, které by 
měly krýt náklady spojené s poskytováním správních úkonů zajišťovaných 
v rámci tzv. přenesené působnosti. Jejich výše je zpravidla upravena celostátně 
platným zákonem z. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších novel, takže obce nemohou jejich výši ovlivňovat, případně mají 
malou pravomoc v jejich stanovení. Na rozdíl od uživatelských poplatků, jsou 
správní poplatky příjmy obligatorního charakteru. 
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3. Metodika výpočtu podílu daní sdílených v letech 2002-2007 
V tomto období dochází k tomu, že každá obec se začala podílet na příslušné sdílené dani 

určitým procentním podílem dle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve výši odpovídající poměru násobku 
počtu obyvatel obce k 1. 1. běžného roku a koeficientu velikostní kategorie obce (viz příloha 
1), k součtu těchto násobků všech obcí v České republice. Jednotlivé podíly obcí, včetně 
dalších důležitých údajů, zveřejňuje každoročně Ministerstvo financí vyhláškou s účinností 
k 1. 9. běžného roku. 

Dále podíl obce na dani sdílené podle § 4 odst. 1 písm. i) je dán poměrem počtu 
zaměstnanců v obci, k celkovému počtu zaměstnanců v jednotlivých obcí v České republice 
(tento počet je vždy k 1. 12. předcházejícího kalendářního roku. 

Podíváme se na rok 2006, kde si ukážeme způsob výpočtu podílu vybraných obcí na 
stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů. Vybrala 
jsem 4 obce různých velikostí (obyvatel i výměrou) (viz Tab. 1). 
 

Tab. 1Charakteristika vybraných obcí 

Obec Počet obyvatel Velikostní 
koeficient 

Počet zaměstnanců   v 
obci 

Mladá Boleslav 43 162 0,8142 40 717 

Dobrovice 2 999 0,5977 1 064 

Benátky nad Jizerou 6 931 0,6150 1 928 

Dolní Slivno 315 0,5881 39 
        Zdroj: vlastní zpracování  

Dále potřebuje znát: 

Ø celkem součet násobků velikostního koeficientu a počtu obyvatel za všechny 
obce v České republice: pro rok 2006 je tento součet 10 169 543,9356; 

Ø celkový počet zaměstnanců v jednotlivých obcí v České republice: k 1. 12. 
2005 činí tento součet 4 180 944. 
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Tab. 2: Výpočet podílu obce na příslušné sdílené dani dle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 
243/2000 Sb. 

Obec Výpočet  

Mladá Boleslav [(43 162 * 0,8142): 10 169 543,9356]*100 = 
0,345566 %  

Dobrovice [(2 999 * 0,5977): 10 169 543,9356]*100  = 
0,017626 % 

Benátky nad Jizerou [(6 931 * 0,6150): 10 169 543,9356]*100  = 
0,041915 % 

Dolní Slivno [(315 * 0,5881): 10 169 543,9356]*100  = 
0,0018216 % 

          Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 3: Výpočet podílu obce na příslušné sdílené dani dle § 4 odst. 1 písm. i) z.č. 243/2000 
Sb. 

Obec Výpočet  

Mladá Boleslav (40 717: 4 180 944) * 100 = 0,97387 % 

Dobrovice (1 064: 4 180 944) * 100 = 0,025449 % 

Benátky nad Jizerou (1 928: 4 180 944) * 100 = 0,046114 % 

Dolní Slivno (39  4 180 944) * 100 = 0,0009328 % 

         Zdroj: vlastní zpracování 

3.1. Metodika výpočtu podílu daní sdílených v roce 2008  
V tomto roce nabyla účinnosti novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela je 

výsledkem jednání pracovní skupiny Sdružení měst a obcí České republiky a Ministerstva 
financí ČR.  

Novela sebou přináší regulaci velikostních kategorií obcí z původních 14 na 42. Tímto 
krokem by mělo dojít k odstranění skokových přechodů mezi velikostními kategoriemi. 
Dochází k zavedení koeficientů postupných přechodů mezi velikostními kategoriemi.  

Dále došlo ke zvýšení podílu obcí na daních sdílených z původních 20,59 % na 21,4 %. 
V absolutní částce se jedná o navýšení zhruba okolo 4,6 mld. Kč.  

Dále došlo k doplnění některých kritérií: 
                                                

2 Velká města jako Praha, Brno, Ostrava a Plzeň jsou odstraněny ze systému. 
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Ø podíl obce na celkové výměře s váhou 3 %; 

Ø podíl počtu obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel s váhou 3 %; 
Ø kritérium počtu obyvatel obce upraveno koeficientem velikostní kategorie 

s váhou 94 % - zde je nutné učinit 3 kroky: 
o 1. krok: upravit počet obyvatel koeficientem postupných přechodů (viz 

Tab.4); 

 

Tab. 4:Koeficienty postupných přechodů 

Počet obyvatel Koeficient 
postupných 
přechodů 

Násobek koeficientu postupných přechodů 

0 300 1,0000 1,0000*počet obyvatel 

301 5 000 1,0640 300+1,0640*počet obyvatel nad 300 

5 001 30 000 1,3872 5300,8+1,3872*počet obyvatel nad 5 000 

30 001 a více 1,7629 39 980,8+1,7629*počet obyvatel nad  
30 000 

        Zdroj: vlastní zpracování 

o 2. krok: podíl přepočteného počtu obyvatel na celkovém součtu 
násobků pro celou skupinu ostatních obcí (pro rok 2008 činí 
10 087 198,4851); 

o 3. krok: na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 316/2008 je nutné 
upravit podíl (viz 2. krok) procentem, kterým se ostatní obce podílejí na 
části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) – f) 
(pro rok 2008 činí celkový podíl 53,515728 %). 

Výsledné procento, kterým se obec podílí na 21,4 % části daních sdílených, se vypočte 
jako součet třech výše uvedených kritérií.  

Níže se podíváme (Tab. 5), jak novela zákona dopadla na vybrané obce. 
 

Tab. 5: Vybrané obce po novele zákona o RUD 

Obec Počet obyvatel Výměra  
[ha] 

Počet zaměstnanců   v 
obci 

Mladá Boleslav 44 602 2 894,9113 42 229 
Dobrovice 3 091 2 462,8944 1 086 
Benátky nad Jizerou 7 157 3 546,8571 2 530 
Dolní Slivno 300 1 136,5125 43 
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Mladá Boleslav I.  Výměra: 
(2 894,9113: 7 757 006,9087) * 3 = 0, 00112 % 

II. Obyvatelstvo: 
(44 602: 10 379 086) * 3 = 0,01289 % 
III.   

 39 980,8 + 1,7629 *  (44 602 – 30 000) = 65 722,6658 
  (65 722,6658: 10 087 198,4851) * 0,535157*94    = 0,32776 % 
 
Výsledný podíl na 21,4 % části daních sdílených: 
0,00112 + 0,01289 + 0,32776 = 0,34174 % 

Dobrovice I. Výměra: 
(2 462,8944: 7 757 006,9087) * 3 = 0,0009525 % 

II. Obyvatelstvo: 
(3 091: 10 379 086) * 3 = 0,0008934 % 
III.   

  300 + 1,0640 * (3 091 – 300) = 3 269,624 
 (3269,624: 10 087 198,4851) * 0,535157*94 = 0,01631 % 
 
Výsledný podíl na 21,4 % části daních sdílených: 
0,0009525 + 0,0008934 + 0,01631 = 0,018156 % 

Benátky nad Jizerou I. Výměra: 
(3 546,8571: 7 757 006,9087) * 3 = 0,0013717 % 

II. Obyvatelstvo: 
(7 157: 10 379 086) * 3 = 0,0020687 % 
III.   

  5 300,8 + 1,3872 * (7 157 – 5 000) = 8 292,9904 
 (8 292,9904: 10 087 198,4851) * 0,535157*94 = 0,041357 % 
 
Výsledný podíl na 21,4 % části daních sdílených: 
0,0013717 + 0,0020687 + 0,041357 = 0,0477974 % 

Dolní Slivno I. Výměra: 
(1 136,5125: 7 757 006,9087) * 3 = 0,0004395 % 

II. Obyvatelstvo: 
(300: 10 379 086) * 3 = 0,0000867% 
III.   

 300 * 1,0000 = 300 
  (300: 10 087 198,4851) * 0,535157*94 = 0,0014961 % 
 
Výsledný podíl na 21,4 % části daních sdílených: 
0,0004395 + 0,0000867 + 0,0014961 = 0,0020222 

         Zdroj: vlastní zpracování 

4. Závěr 
Oblast řízení a financování územní samosprávy je jednou z důležitých politických otázek, 

kterou se zabývají nejen v České republice, ale i ve většině okolních zemí. V České republice 
se stále potýkáme se změnami, které sebou přinášejí řadu změn a zásahu do územních 
rozpočtů. Tyto zásahy jsou pro obce (zejména malé obce) velice zásadní, neboť struktura 
územního rozpočtu, oblast příjmů, je závislá na daních sdílených. Tím se obcím nedaří 
zvyšovat svou konkurenceschopnost. Je otázkou, jestli je to v pořádku, zda dochází ke 
zlepšení atd.  
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V tomto příspěvku můžeme vidět metodiku výpočtu podílu obcí na daních sdílených, resp. 
na podílu 21,4 % na výnosu příslušné daně, které připadají obcím. Metodika výpočtu je zde 
provedena v období jednak rok 2006, tak rok 2008. Tyto roky jsem vybrala záměrně, neboť 
rok 2006 byl velice kritizován za nedostatky. Docházelo k vyvíjení tlaku na slučování malých 
obcí. Obec pokud chtěla navýšit své daňové příjmy, tak měla jedinou možnost a to změnu 
počtu obyvatel. Proto byl vyvíjen tlak na změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Dochází 
tedy k novele zákona s účinností od 1. 1. 2008. Novela zákona přináší změnu parametrů pro 
obce. Zvyšuje se podíl obcí na daních sdílených z 20,59 % na 21,4 %, dále dochází ke změně 
metodiky konkrétního výpočtu podílu každé obce. Také se zredukoval počet velikostních 
kategorií z původních 14 na 4. Výsledkem bylo snížení v minulosti kritizovaných „skokových 
přechodů“ mezi kategoriemi a zavedení koeficientů postupných přechodů. Dále původní 
kritéria rozdělování jsou doplněno o dvě nová s přiřazenou vahou. Jedná se o kritérium 
rozlohy obce s vahou 3 % a prostý počet obyvatel s vahou 3 %. Z původních kritérií zbylo 
kritérium počtu obyvatel upraven koeficientem velikostní kategorie doplněn o váhu 94 %.  

Závěrem lze říci, že nová metodika sebou přináší do jisté míry navýšení daňových příjmů 
do rozpočtů obcí, zejména malým obcím. Dále nedochází ke znevýhodnění měst a obcí těsně 
pod spodní hranicí velikostní kategorie. Výpočet není složitý, ale je otázkou, zda je efektivní.  
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Příloha 1 

Interval počtu obyvatel Koeficient velikostní kategorie obcí 

Do 100 0,4213 

101 - 200 0,5370 

201 – 300 0,5630 

301 – 1 500 0,5881 

1 501 – 5 000 0,5977 

5 001 – 10 000 0,6150 

10 001 – 20 000 0,7016 

20 001 – 30 000 0,7102 

30 001 – 40 000 0,7449 

40 001 – 50 000 0,8142 

50 001 – 100 000 0,8487 

100 001 – 150 000 1,0393 

150 001 – a více 1,6715 

Praha, hl. město Zvláštní případ financování 

        Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 1: Cena evropské call opce V(S,t) modelovaná pomocí numerického schématu 
(šedá čára) a přesné řešení (hvězdičky). Výpočet pro strike cenu opce E=60, míru 

úročení dluhopisu r=0.04, volatilitu σ=0.29 a expirační čas T=0.3.  
 

 
 

Obr. 2: Cena evropské call opce V(S,t) modelovaná pomocí numerického schématu 
(šedá čára) a přesné řešení (hvězdičky). Výpočet pro strike cenu opce E=50, míru 

úročení dluhopisu r=0.05, volatilitu σ=0.2 a expirační čas T=0.5. 
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GLOBALIZACE A VLÁDNUTÍ 

Ivana Urešová  
 Chrudimská nemocnice, a.s.  

Abstract: If we speak about the global governance, it is necessary to have in mind the 
functionality of the global economy and the universality of global communication. The 
globalization is a new form of economic and cultural expansion of U.S. influence around the 
world. In the developing world, globalization brings greater prosperity but also a lot of 
problems. The social response to the globalization is often interpreted as antagonism to the 
economic globalization. Nor is it a rejection of globalization as such is a need for more 
effective management. 
Keywords: globalization, governance, global economics, offshoring, private government, 
public government, governing systems. 

1. Úvod 
Proces globalizace se dnes často chápe jako cosi jednosměrného, jako nová podoba 

expanze hospodářského a kulturního vlivu USA do celého světa. Není pochyb, že globalizace 
má i tuto dimenzi, a že průkopníkem globalizace byly Spojené státy americké, kde místní 
společnosti expandovaly v 60. letech na evropské trhy, ale celý problém je mnohem složitější. 

Globalizace není jen ekonomickým fenoménem, nýbrž i fenoménem politickým a 
kulturním, týká se tak odlišných sfér, jako jsou migrace a imigrace, vojenství, životní 
prostředí a šíření nemocí. Umožnily ji teprve komunikační sítě propojující kontinenty, sítě, 
které začaly vznikat již ve druhé polovině 19. století. Dnešní podoba globalizace se liší od 
předchozích intenzitou i objemem. 

2. Globalizace 
Každá tradiční společnost byla původně soběstačná, s úplnou dělbou práce, zastoupením 

všech nezbytných profesí a produkcí všech potřebných statků. V moderní sobě se nicméně 
svět změnil tak, že žádná společnost již není dostatečně izolovaná od ostatních a na světě se 
vytváří globální systém dělby práce, který protíná jednotlivé společnosti a kulturní okruhy. 
Kapitalismus se stal v tomto nově vzniklém světovém systému dominantním především kvůli 
rozvinutým dopravním prostředků, vojenské síle, ale i ekonomické a kulturní převaze. 
Kapitalistické země se staly centrem nového světového systému. I přes svou vysokou 
efektivitu výroby a produkce potřebovaly země světového centra získávat ekonomické 
přebytky, kterými by financovaly svou expanzi. Těch se jim dostalo na úkor zemí 
v periferních a marginálních oblastech, kde je cena lidské práce a dalších zdrojů udržována na 
nízké úrovni. Periferie jsou pod neustálým silným kulturním tlakem centra, a tak se mu 
postupně přizpůsobují a stávají se komplexnějšími. Marginální oblasti obchodují s centrem, 
přijímají i technologické inovace, nicméně uchovávají si svoji odlišnou kulturní identitu, 
hodnotové orientace i vývojové modely. Rozpory, dané nerovnoměrným přístupem k moci a 
zdrojům, se přitom dále prohlubují. 

Od uvědomění si globálního stavu ohrožení, resp. od globálního vědomí rizik [2] se začaly 
odvíjet první výhonky současné teorie globalizace. Novou vlnu teoretické reflexe 
globalizačních procesů vyvolal rozvoj ekonomiky, jehož hnacím mechanismem byla a stále je 



 

205 

aktivita nadnárodních soukromých korporací. Pod jejich tlakem ekonomická produkce 
přestala respektovat rámec národních států, vznikl globální finanční trh a celá servisní 
infrastruktura globální ekonomiky. Kapitál se stal veličinou, která bez nejmenšího odporu 
překračuje hranice států a jeho pohyb nevyžaduje žádné cestovní náklady. Jádro vědecké 
diskuse o globalizaci se přeneslo na hledání její podstaty a významu pro dnešní společnosti. 
Podstata globalizačních procesů je nejčastěji spatřována ve specifické restrukturalizaci 
prostoru a času. Podle Giddense představuje globalizace časoprostorovou kompresi, tj. 
intenzifikaci společenských vztahů na celosvětové úrovni, která vede k propojování 
vzdálených lokalit takovým způsobem, že místní události jsou formovány událostmi dějícími 
se míle daleko a naopak. [4] 

Koncept globalizace poukazuje na jedné straně na vytváření jednoho globálního celku, 
jedné globální světové civilizace fungující na základě globálně se prosazujících pravidel a na 
druhé straně s sebou přináší fragmentaci významů a identit. Ve věku kulturní plurality ztrácejí 
národní identity svoji exklusivitu. V globalizovaném světě je pro lidi stále lehčí přebírat různé 
identity mimo rámec identity národní. 

Václav Bělohradský zdůrazňuje, že ve veřejném sektoru demokratických zemí si konkurují 
dvě pojetí globalizace“. Za prvé pojetí „zavřené“, podle něhož je globalizací zrychlení 
kapitálových toků, snížení role státu ve světové ekonomii, flexibilita práce a posun 
legislativních procesů z parlamentů národních a nadnárodních států k světovým finančním 
organizacím jako je WTO, Mezinárodní měnový fond, Světová banka. Za druhé pojetí 
„otevřené“, podle něhož globalizace je pokusem integrovat do procesu politického 
rozhodování pohled na Zemi ze satelitu. [1] 

Globalizace rozhodně neznamená nějakou další internacionální rovinu integrace lidstva. Je 
to vnitřně rozporná pluralita procesů [4], neklidná turbulentní síla [9], která nemá vnitřní 
logiku. Není to žádný projekt, ale výsledek nezamýšlených důsledků intenzifikace různých 
procesů modernizace. [1] Každý z globálních institucionálních sektorů se snaží vidět a 
organizovat svět podle sebe, což znamená, že každý produkuje hierarchie potřeb, hodnot a 
praktických požadavků, které překračují hranice jeho odborné kompetence. Jediným 
smyslem, který stojí v pozadí expanze mechanismů globalizace, je vydělávání peněz. [3] 
Průběh globalizace je nekontrolovatelný a vyvolává všeobecnou nejistotu – každý je 
potenciálně redundantní anebo nahraditelný, a tedy zranitelný a každá sociální pozice, 
jakkoliv se dnes může zdát povznášející a silná, je z dlouhodobého hlediska nejistá.  

I když jsou za hlavního aktéra globalizace nejčastěji označovány nadnárodní společnosti, 
nemají na dynamizaci globalizace monopol. Jako protiváha ekonomických sil, kterým chybí 
pocit občanské zodpovědnosti, se rodí globální občanská společnost, konstituovaná sítí 
občanských (nevládních, neziskových) organizací mezinárodního charakteru. Jejich počet 
roste závratnou rychlostí a již v polovině devadesátých let se blížil k číslu 30 000. Ve stínu 
hlučné ekonomické globalizace probíhá méně nápadná globální asociativní revoluce. Jsou to 
právě občanské organizace, sdružující miliony lidí po celém světě, které formují a udržují 
pluralitu kolektivních identit a hájí lokální zájmy před hegemonistickým tlakem nadnárodních 
společností. Paradoxně však svým síťovým charakterem globálního významu přispívají 
k šíření globalizace. Podle Richarda Falka tak dochází ke globalizaci zdola, která jediná 
dokáže mobilizovat transnacionální demokratické síly a čelit tak globalizaci shora, kterou 
reprezentují nadnárodní společnosti. 

2.1. Výzva globalizace 
V polovině 1. dekády 21. století ekonomická globalizace pokračuje ve vznášení výzev pro 

rozvíjející se a rozvinuté země. V rozvíjejícím se světě globalizace přináší větší prosperitu, ale 
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také hodně ostatních zemí a národních regionů nechává za sebou. Afrika a část Latinské 
Ameriky měly jen malý prospěch. Ti co profitovali, jako Mexiko a Východní Evropa, začínají 
trpět konkurencí od zemí Východní Asie a hlavně Číny. Největší zjevní vítězové, hlavně Čína 
a Indie čelí napětí, které s sebou přináší ve zvládání rychlých změn, které globalizace 
způsobila. 

Ale globalizace není jen problém rozvíjejících se zemí. Ačkoliv mnoho pokročilých 
odvětví průmyslu má prospěch, tradiční zpracování v nitru zemí napříč Severní Amerikou a 
Východní Evropou bylo v úpadku, když čelilo konkurenci rozvíjejících se zemí. Nyní je také 
nastolen problém „bílých – límečků“ v rozvíjejících se zemích. Dobře vzdělaní a dobře 
placení zaměstnanci se ubírají stejnou cestou jako „ modré – límce“ v 70. a 80. letech. Obě 
skupiny trpí „trojnásobnou hrozbou z komputerizace, z tech – led zvyšující se produktivity a 
z přemístění jejich práce do zahraničí. [8] 

Příkladem může být kvalifikovaný indický radiolog v Bangalore, který může analyzovat 
CT skeny a rentgenové snímky hrudníku za méně než polovinu platu než jeho protějšek 
v USA a Ernest & Young zaměstnává 200 účetních v Indii na problematiku návratu daní do 
USA. [7] 

Zmíněné tlaky odrážejí dvě dramatické změny ve struktuře globální ekonomiky. První 
změnou je historický posun v umístění výroby z rozvinutého do rozvojového světa. Díky 
pomoci Číně, Indii a jiným velkým rozvíjejícím se národům, expandovala pracovní síla tak 
moc, že výsledek globalizace druhé změny je v organizaci mezinárodní ekonomiky. Globální 
ekonomika se ve větší míře koncentruje nahoře a je roztříštěná dole. Z důvodu této struktury 
se profity snižují, nejsou peníze na reinvestice, inovace nebo zvyšování platů a výdělků 
menších producentů. 

Rozvinuté a rozvíjející se ekonomiky nyní soutěží, aby ukořistily vysoce ceněné aktivity v 
globální výrobě sítí. Ekonomické a sociální tlaky, které se vztahují ke globalizaci, zažehly 
odpor k politikám. V rozvíjejícím se světě, hlavně v Latinské Americe a Africe, vzrůstá 
odmítání volného trhu a touha po návratu k více řízenému ekonomickému systému. Mnoho 
rozvíjejících se zemí si stěžuje, že postrádají vliv IMF, WTO a jiných globálních institucí, kde 
se vyjednávají pravidla. V pokročilých ekonomikách se rozvíjí odpor (protireakce) proti 
outsourcingu, hlavně v Číně a Indii. A v sítích pracovních sil, životního prostředí, lidských 
práv, náboženství a jiných aktivit, které utvářejí vzrůstající globální civilní společnost, se 
objevují protesty proti důsledkům nové globální ekonomiky. Společenská odpověď na 
globalizaci se často vykládá jako odpor proti ekonomické globalizaci. Ale více politických 
aktivit napříč světem se ve skutečnosti zaměřuje na něco docela jiného. Není to ani tak 
odmítání globalizace, jako je to potřeba více efektivního řízení. Přeme se o to, že globalizace 
vedla k deficitům řízení a to přináší hrozbu pro stabilitu globální ekonomiky. Nicméně 
zaznamenáváme rozvoj ve třech oblastech řízení. Zesílení vlivu mezinárodních institucí, 
vývoj privátních forem řízení zahrnující interakce mezi civilní společností a korporacemi a 
nové stavební kapacity v rozvíjejících se zemích. 

2.2.  Globalizace a offshoring 
S ohledem na globalizaci a s tím související silné konkurenční tlaky je snahou firem 

zaměřit se na své hlavní činnosti, v kterých se odrážejí silné stránky a hledat tam pro sebe 
konkurenční výhody. 

Jedním z významných trendů postindustriální společnosti je přesouvání výroby do zemí s 
nižšími náklady na pracovní sílu, tzv. outsourcing. Outsourcing je proces, při kterém 
společnost deleguje některou část své výroby nebo činnosti ze své interní struktury na externí 
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entitu. Jedná se o obchodní rozhodnutí, které vede ke snížení nákladů vyvedením této činnosti 
na třetí stranu. 

Offshoring je přesun výroby do zahraničí bez ohledu na to, zda tuto výrobu dále provádí 
třetí strana nebo se jedná pouze o přestěhování mateřské firmy. Předchůdcem offshoringu byl 
outsourcing, který se rozvíjel ve vyspělých zemích. Přeskok do mezinárodního prostředí byl 
usnadněn několika příznivými okolnostmi. Tou první byl krach bubliny dot.com, kdy 
najednou nebylo využití pro právě dokončené obrovské investice do globálních páteřních sítí 
optických kabelů. Přenosová kapacita byla náhle skoro zadarmo, protože to americké 
počítačové a servisní firmy nestíhaly, vzpomněly si, že v Indii se také mluví anglicky a 
optické kabely už umožňují práci na dálku. Tak začala raketová cesta Indie do globální 
ekonomiky. Práci na dálku urychlila také bezpečnostní opatření po 11. září, která ztížila 
pohyb lidí. V té době do hry výrazněji vstoupila i Čína, která se dlouho rozcvičovala pro 
spolupráci se Západem ve zvláštních rozvojových zónách, ale obavy partnerů setřásla až 
vstupem do Světové obchodní organizace roku 2001. 

Hned na začátku se přitom ukázalo, že klíčem k úspěchu je především jazyková blízkost. 
Je to vidět na příkladu Francie a Německa, zemí, kterým se do Indie neproniká tak snadno. 
Proto se musely orientovat na střední a východní Evropu a severní Afriku, kde jsou náklady 
vyšší a výsledky kolísají. Zatímco offshoring do Číny a Indie přinášel úspory nákladů ve výši 
85 až 90 procent, v severní Africe to bylo jen 70 procent a ve střední a východní Evropě mezi 
75 a 55 procenty.  

Jak už bylo řečeno, největší pohyb byl zpočátku v oblasti informačních technologií, financí 
a call center, ale přibývají další a pokračuje vzestup přejímaných úkolů v hodnotovém 
žebříčku. Usnadnila to standardizace, napřimování a zjednodušování procesů, automatizace. 
Když obě strany používají stejný SAP nebo stejný PeopleSoft, propojení je snadné. Pokud by 
se naplnila předpověď, měl by napřesrok offshoring obsadit 160 milionů pracovních míst 
„bílých límečků“, to je asi 11 procent z celkového světového počtu. 

V odborné literatuře se vykrystalizovaly dva základní přístupy, které není snadné precizně 
pojmenovat. Zatímco většinový "střední proud" globalizaci a outsourcing podporuje, levicoví 
autoři, a také ti, jež bychom zařadili k pravicovému populismu, podporují protekcionismus a 
tvrdí, že volná konkurence, globalizace a outsourcing jsou příčinou nezaměstnanosti a 
celkového oslabování národního hospodářství. 

3. Vládnutí 
V tradičním pojetí je stát jedinou autoritou s jasnou odpovědností za obyvatelstvo v dobře 

definovaném teritoriu a s relativně pevnými zdroji. Stát ale monopol na moc již ztratil. Na 
mezinárodní úrovni se dobrovolně vzdává její části výměnou za větší bezpečnost, možnosti 
spolupráce a ekonomické úspory z rozsahu. Předává stále více moci s ohledem na cenová 
omezení a neefektivity veřejného sektoru, které vedou k vyšším nároků na konkurenci, i 
vzhledem k tomu, že technologie a sociální změny nabízejí jednotlivým zájmovým skupinám 
větší podíl na rozhodování. Stát dochází k závěru, že vzdát se části své odpovědnosti může 
vést k větší efektivitě a lepší reprezentaci zájmů, ale nové vztahy vyžadují změny pravidel. 
Musí se adaptovat na svoji vlastní měnící se roli, v níž sdílí svoji moc se stále rostoucí 
množinou partnerů. Učí se konzultovat, koordinovat se, vyjednávat a soutěžit s dalšími centry 
moci, tak uspokojovat očekávání občanů.  

Každý stát stojí před řešením rozsáhlé a komplikované úlohy – přizpůsobovat svoji podobu 
a formy svého fungování procesům globalizace a integrace i měnícím se poměrům v zemi 
samotné, a to v situaci, kdy je kromě tradičních třeba řešit také nové úlohy, a kdy se zároveň 



 

208 

bude omezovat prostor jeho autonomního rozhodování a bude se měnit charakter zdrojů a 
kapitálů, která má a bude mít k dispozici. Hlavní nárok na stát spočívá ve výrazném posunu 
od přímého řízení k nepřímým formám vytváření podmínek pro autonomní rozhodování 
diferencovaných aktérů. Nejvýznamnější rozhodovací uzel vidím buď v přesunu důrazu na 
soukromou regulaci (zprostředkovanou především trhem) nebo na regulovanou samoregulaci, 
v niž se uplatní koregulace s účastí státu, subjektů trhu a subjektů občanského sektoru. Tato 
volba bude mimo jiné podmíněna i poměrně setrvalými kulturními dispozicemi obyvatelstva a 
prosazujícími se ideologickými orientacemi. Zde lze očekávat úporné soupeření na jedné 
straně individualisticko-liberální, na straně druhé sociálně solidaristické orientace, které 
budou mít i v dalších letech a desetiletích největší zázemí v sociální struktuře a struktuře 
zájmů každé společnosti. Postupně budou nicméně doplňovány i ohledy na environmentální a 
bezpečností kritéria kvality a udržitelnosti života.  

Teoreticky zaměřená literatura hledá východisko z krize dané nedostatečností stávajících 
teoretických konceptů. Jednou z nejslibnějších cest z ní nachází v postupném přerodu užšího 
pojetí správy prostřednictvím státu do širší podoby vládnutí. Reaguje tím na jasnou potřebu 
nového paradigmatu, které by bylo schopno adekvátně reagovat na hluboké změny procesů 
společenského řízení v posledních desetiletích. Tuto obecnou tendenci dobře charakterizuje 
Bovairdova otázka: směřujeme k budoucnosti, v níž vláda zůstane klíčovým hráčem v oblasti 
veřejného vládnutí, nebo je reálné domnívat se, že se budeme pohybovat v prostředí vládnutí 
ve stínu vlády směrem k samosprávné politice a systémům poskytování služeb, tj. k vládnutí 
bez vlády? Nejistota ohledně tradičních teorií vládnutí spolu s novými přístupy k jeho 
konceptualizaci je dobře dokumentována kromě pojmu veřejné vládnutí také mnoha novými 
přívlastky, souvisejícími s tímto klíčovým termín, např. nové vládnutí, sociopolitické 
vládnutí, dobré vládnutí nebo dokonce progresivní vládnutí. 

V odborné literatuře můžeme najít několik definic vládnutí: 
Vládnutí je kolektivní schopnost ovlivňovat budoucnost k lepšímu.  
Vládnutí je systém hodnot, veřejných politik a institucí, pomocí nichž společnost spravuje 

svého hospodářské, politické a společenské záležitosti interakcí uvnitř a mezi státem, 
občanskou společností a soukromým sektorem. Funguje na všech úrovních lidského snažení.  

Společensko-politické vládnutí znamená využití analytického a normativního pohledu na 
jakékoliv společenské vládnutí, které je kolektivní. Kolektivní nikoliv tom smyslu, že péče a 
rozvoj těchto aktivit jsou považovány ze veřejný úkol (stát), za povinnost soukromého sektoru 
(trh) nebo třetího sektoru (občanská společnost) nezávisle na sobě, nýbrž jako společně 
sdílenou množinu odpovědností. Interakce jakožto společenský jev a interakce v procesu 
vládnutí jakožto její specifický typ jsou bohatým zdrojem analýzy a syntetizujících vhledů do 
mnoha aspektů vládnutí.  

Nesporné změny forem a způsobů vládnutí jako společenského procesu v moderních 
společnostech možná naznačují, že jádro tohoto konceptu je spojeno s procesuálností, 
pluralitou aktérů a komplexností. S rostoucí složitostí a vzájemnou závislostí společenských 
aktérů se zdá, že byrokratické formy vládnutí, vycházející z tradičního pojetí role hierarchicky 
uspořádané a fungující veřejné správy ztrácejí půdu pod nohama a jsou průběžně nahrazovány 
méně vyhraněnými formami řízení. Klíčovým problémem vlád je skutečnost, že z minulých 
století zdědily organizační modely, strukturované podle funkcí a služeb, nikoliv modely 
zaměřené na řešení problémů. 

Základní odpovědí na tyto problémy je komplexnější vláda, organizovaná spíše podle 
výsledků než podle struktur a institucí. 

Rozhodnutí a činy, které významným způsobem formují (mění) životní podmínky lidí 
daného společenství v dlouhodobém horizontu, jsou souhrnně označovány pojmem 
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strategické vládnutí. Vymezujeme je jako dynamický proces tvorby a uplatňování veřejné 
politiky, politiky a správy, představovaný snahou mnoha různých sociálních a ekonomických 
skupin s různými zájmy a zároveň hledáním udržitelné rozvojové orientace a sociálního 
kontraktu (kontraktů), schopných vyvážit tyto zájmy způsobem, který je slučitelný 
s dlouhodobými zájmy celé společnosti včetně jejich budoucích generací.[6] 

4. Globalizace a vládnutí 
Globální vládnutí sestává z množiny institucí, procedur a sítí, které navzájem ovlivňují 

kolektivní rozhodnutí (dohody, regulace, specifické volby), potřebná ke zvládání globálních 
problémů. Potřeba zvládat problémy globální povahy – vládnout globálně – je indukována 
především procesy globalizace.1 

Porozumění těmto procesům a pokusům je zvládat na úrovni racionální kolektivní akce je 
zatím v samotných počátcích. Přesto existuje většinově sdílené teoretické východisko, o něž 
je možné se opřít. Je reprezentováno třemi významnými definičními znaky globálního 
vládnutí: 

1. víceúrovňovostí (globální vládnutí je realizováno paralelně na různých hierarchických 
úrovních, nemůže se tedy omezit např. jen na úroveň národního státu); 

2. pluralitou regulátorů (globální vládnutí užívá kromě tradičních nástrojů státní moci a 
správy i další regulátory a aktéry, především trh, občanský sektor a sdělovací 
prostředky); 

3. existencí nehierarchických sítí (globální vládnutí nemůže sázet jen na hierarchie; je 
neseno i horizontálními vazbami, propojují je formální i neformální informační, 
komunikační i akční sítě aktérů). 

Z prvního definičního znaku globálního vládnutí vyplývá, že pod vlivem globalizace 
dochází k postupnému, lež nezadržitelnému oslabování dříve výsostného postavení národních 
států. Ty odevzdávají (dobrovolně i nedobrovolně) významnou část své formální i neformální 
rozhodovací autority jak nadřazeným mezinárodním či nadnárodním strukturám, tak 
v decentralizačním procesu svým vlastním regionům a municipalitám. 

Druhý definiční znak globálního vládnutí vystihuje reálný ústup států v postupující „dělbě 
práce“ mezi nimi a dalšími aktéry z komerčního i občanského sektoru, Sdílení pravomoci, 
odpovědnosti, ale i vzájemné závislosti mezi aktéry trhu a státu vyjádřil už před desetiletími 
pregnantně Charles Lindblom. V posledních desetiletích se na scéně stále výrazněji prosazují i 
aktéři občanského sektoru a samozřejmě média. 

Třetí definiční znak globálního vládnutí souvisí s novými možnostmi informačních a 
komunikačních technologií, je analyticky nejhůře postižitelný, nicméně zásadně ovlivňující 
jeho povahu a možnosti uplatnění. Jde o existenci a aktivity sítí nerespektujících hierarchické 
struktury moci a správy, které mohou mít velmi fluidní, ale zároveň velmi akční povahu.4 
Problematika globálního vládnutí, jeho charakter a aktéři, je zároveň velmi výrazně propojena 
s otázkami zajišťování bezpečnosti na národní, regionální a globální úrovni. 

Jaká tedy může být budoucnost globálního vládnutí? Bude ve značné míře závislá od 
podoby multipolárního světa. Ředitel Centra pro evropskou reformu v Londýně Charles Grant 
predikuje existenci dvou možných variant: jedné založené na soupeření, kde budou hrát prim 
národní státy a druhé založené na respektování multilaterálních organizací a z toho 
vyplývajícího respektování multilaterálních pravidel jednání. Která z variant převáží je ovšem 
ne zcela jasné. První dekáda 21. století zatím spíše ukázala použití „mixu“ variant při řešení 
politických, ekonomických a bezpečnostních problémů světa, i když v mnoha ohledech byla 
patrná silná tendence především nejsilnější velmoci – Spojených států preferovat principy 
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unilaterální, národní, politiky a strategie nebo pouze výběrově multilaterální politiky. 
Politická, ekonomická a bezpečnostní realita a hloubka problémů současného světa je ale 
nakonec donutila i ke korekci takové politiky. Prosazení druhé varianty, kterou Charles Grant 
také označuje za „multilaterální model multipolarity“ závisí v mnoha ohledech na postoji 
Evropské unie, která mu jako jeden z významných globálních aktérů jednoznačně dává 
přednost. Vypovídají o tom i slova Evropské bezpečnostní strategie z roku 2003: Ve světě 
globálních hrozeb, globálních trhů a globálních médií, závisí naše bezpečnost a prosperita 
stále více na efektivním systému mnohostranné spolupráce. Naším cílem je vytvořit silnější 
mezinárodní společenství, dobře fungující mezinárodní instituce a mezinárodní řád založený 
na dodržování přijatých norem. 

Vzrůstá i důležitost velkých politicko-ekonomických bloků, makroregionů spojujících celé 
skupiny geograficky blízkých států, což je odrazem toho, že paralelně s procesem globalizace 
probíhá i proces regionalizace. 

4.1. Povaha řízení trhu  
Řízením trhů míníme ty instituce, vládní a nevládní, které umožňují a omezují chování trhů 

a činitelů na trhu. Rozlišujeme ze dvou různých forem řízení. 
- corporate governance = společné řízení, které se zabývá záležitostmi zúčtování akcionářů 

a zaměstnanců. 
- industrial governance = průmyslová řízení, která se vztahují k managementu dodávek 
řetězců a vzájemných firemních vztahů. 

Řízení není totéž co vládnutí. Řídící systémy mohou být veřejné, ale privátní řízení může 
být stejně důležité. Veřejné řízení je známé záležitostmi vládní politiky, zákony, nařízeními, 
opatřeními. 

Soukromé řízení zahrnuje nevládní instituce ve společnosti a zahrnují společenské móresy, 
které určují chování trhu, profesionální standardy, kolektivní vyjednávání definující 
povinnosti ke svým pracovníkům a jiné sociální konvence. Je důležité pojmout řízení ve 
smyslu různých funkcí. Vládnoucí systémy hrají nejméně 3 role s přihlédnutím k trhům: 
Ø facilitative – vládnoucí instituce hrají klíčovou roli v umožnění činnosti trhů, zakládají 

pravidla hospodářské soutěže, poskytují informace atd. Žádný trh, ani ten 
nejprimitivnější nemůže fungovat bez institucionálního vztahu 

Ø regulační – vládnoucí instituce jsou nezbytné pro regulaci negativních externalit od 
transakcí privátních trhů. Bez těchto pobídek by trhy vykořisťovaly pracovníky, 
znečišťovaly by životní prostředí a příliš by využívaly přírodní zdroje, což by zase 
generovalo jiné negativní externality. 

Ø distribuční (přidělující) – vládnoucí instituce hrají klíčovou roli v omezování a 
zmírňování nerovných dopadů trhů a umožňují společnostem nastavit ekonomické 
změny. Distribuční mechanismy zahrnují sociální pojištění, zdravotní péči, veřejné 
vzdělávání, progresivní daňový systém a jinou veřejnou péči. 

Problémem je zvolení vhodné proporce mezi veřejným vládnutím a soukromým vládnutím 
v soukromém sektoru, jak naznačuje obrázek č. 1. 
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Obr. 1: Proporce vládnutí soukromého a veřejného 
 

5. Globalizace a deficity řízení 
Globální vládnutí v současném světě prochází velmi komplikovanou etapou vývoje, která 

má celou řadu jak pozitivních, tak i negativních rysů. Renomovaní autoři především 
pochybují o schopnostech současné podoby globálního vládnutí adekvátně reagovat na 
bezprecedentní výzvy globalizace. Tyto deficity vyvstávají ještě výrazněji do popředí pod 
tlakem globální krize finančních trhů a světové ekonomiky. K těm stinným stránkám patří 
také skutečnost, že globální sítě vytvářejí nové možnosti pro aktivity organizovaného zločinu 
nebo že slábnoucí národní státy se nedokážou účinně bránit obrovským daňovým únikům 
globálně operujících firem. 

Ekonomická globalizace dramaticky změnila mezinárodní trh v poválečné éře ve dvou 
důležitých směrech. 

První je výrazný posun v umístění průmyslové výroby a menší, ale stále rostoucí význam 
služeb z rozvinutého do rozvojového světa. Ti co byli předtím mimo celosvětový systém, 
Brazílie, Čína, Indie, Mexiko a jiné menší země, nyní vytvářejí obrovský a rapidně rychle 
rostoucí podíl. Koncem 90. let asi polovina zpracovatelských prací byla v rozvojových 
zemích a bylo 60 % exportu z rozvojových zemí do industrializovaného světa. 

Samozřejmě, že velmi velká část celosvětové produkce je nyní mimo pokročilé 
průmyslové ekonomiky. 

Druhá změna je stejně významná pro vládnutí. Zatímco mezinárodní produkce byla 
organizována na národní úrovni s mezinárodním obchodem, primárně na dosah trhu 
(obchodu) a tokům kapitálu, nyní je globální ekonomika stále více charakterizována produkcí 
a dodavatelskými sítěmi, které přesahují národní hranice. [5] 

Dnešní produkce je stále více kontrolována členy TNCs, které jsou umístěny v rozvinutém 
světě. Na finančních trzích v poválečné éře Breton Woods instituce, IMF a Světová banka 
utvořily silnou podpůrnou a distribuční kapacitu v tomto pořadí: mezinárodní systém ve vyšší 
míře byl rezervován pro rozvinutý svět. V roce 1980 ohnisko těchto institucí se posunulo, aby 
přineslo a posunulo rozvojový svět dovnitř globálního finančního systému, ale už jen malá 
pozornost byla věnována aspektům řízení této integrace. Skutečně podmíněnost sloužila 
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k rozbití starých systémů národních vlád, které zahrnovaly vysokou úroveň ochrany a státní 
spoluodpovědnost, ať už byly jejich setkání jakákoliv, měly důležitou regulační a distribuční 
funkci. Jak Rodrik a jiní ukázali, rychlá integrace mezinárodních finančních trhů, bez 
příslušné vládní kapacity, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni, vystavila rozvíjející se 
země vysoké míře nestálosti a rizika. 

Vládnoucí systémy se adaptovaly pomalu a následkem je neshoda mezi globální 
ekonomikou a institucemi řídící trhy. 

První deficit řízení je nesoulad mezi globální ekonomikou a řídícími institucemi vyspělých 
průmyslových států. Národní hranice se staly porézní a větší části globální ekonomiky jsou 
umístěny v rozvojovém světě, staré struktury řízení, které byly organizovány na základě národ 
– stát, ztratily svoji kapacitu efektivně tvarovat trh. Jasným důsledkem je, že více celosvětové 
produkce je z dosahu národních institucí v rozvinutém světě. Přestože k dnešnímu dni se 
nevyskytl žádný dramatický „závod na dno“, existuje dobrý důvod věřit, že outsourcing a 
hrozba outsourcingu měla ochlazující efekt na regulační politiku vyspělých průmyslových 
národů. Pravděpodobně důležitějším byl dopad na distribuční kapacity. Nicméně celosvětová 
soutěž na úrovni základní výroby, rozdíl mezi platy a benefitem v rozvinutém a rozvojovém 
světě a rychlost ekonomických změn hodně tlačí na veřejné a soukromé řídící instituce. Ve 
veřejné oblasti, sociálním pojištění, zdravotní péči a jiných elementárních oblastech nejsou 
schopny kompenzovat ty, kteří ztrácejí úspěch na mezinárodním trhu. 

V soukromé oblasti je zde jasné narušení sociální dohody, která dlouho vládla obchodně 
pracovním vztahům, a která zahrnovala platy, penze, zdravotní péči a ostatní výhody. 

Druhý deficit řízení je na úrovni mezinárodních organizací. Přestože mezinárodní 
vládnoucí organizace jako je WTO, IMF a WIPO, které byly navrženy, aby podporovaly 
celosvětové trhy, rostla jejich síla, rozvíjely se jejich regulační a redistribuční kapacity, 
nestačily udržovat krok. 

Znepokojení vyvolává především institucionální krize OSN - poté, co selhal pokus o její 
reformu v roce 2005. Není vyloučeno, že vliv této organizace na podobu globálního vládnutí 
bude postupně dále upadat, zejména pokud se Radě bezpečnosti OSN nepodaří efektivně čelit 
hrozbám mezinárodnímu míru a bezpečnosti. Nad budoucností OSN a její akceschopností tak 
leží celá řada otazníků. Není přitom nezajímavé, jak vidí v kontextu globálního vládnutí 
možnou budoucí podobu OSN významný americký futurolog Alvin Toffler, který navrhl, aby 
se OSN stala federací různých smluv a paktů a proměnila svou strukturu ze souboru stálých 
vertikálních byrokracií v horizontální, na jednotlivé problémy zaměřené, jednotky[6]. 

Třetí deficit řízení je v těch rozvíjejících se zemích, které mají velmi omezené kapacity 
vládnout trhům. V rozkvětu neoliberalismu bylo jenom málo porozumění pro to, jak je 
důležité řízení pro umožnění úspěšného vstupu do globální ekonomiky. Největší pozornost 
byla zaměřena na podpůrné kapacity, posilování vlády zákonů, vlastnická práce, mezinárodní 
standardy a jím podobné. Ale jestli tvořily jakýsi přechod z netržní ekonomiky nebo 
z relativně izolovaného modelu řízení, rozvojové země obecně postrádaly ten druh silných 
regulačních a distribučních institucí, které byly charakteristické pro vyspělé národy. To platí 
pro veřejnou i soukromou sféru. 

6. Závěr  
Příští desetiletí je určující období pro celosvětový ekonomický systém. Jak se prohlubuje 

globalizace, pravděpodobně akutněji poroste i deficit řízení. Hlubší ekonomická globalizace 
bude vyžadovat větší řídící kapacity. 
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Ekonomická krize zdůraznila potřebnost globálního vládnutí, protože je stále zřejmější, že 
globální trh selhává i proto, že globalizovaná ekonomika nemá partnera v podobě silných 
globálních politických institucí. 

Kontrast mezi silnými podpůrnými řídícími institucemi a zpoždění regulačních 
a distribučních institucí je silný. Na mezinárodní úrovni bylo jen pomalé tempo zakládání 
silnějších institucí zabývajících se životním prostředím, pracovní silou, apod. a ještě méně 
těch činů pro vznik distribučních mechanismů, které mají za úkol nápravu nerovného dopadu 
trhu. Pokus soukromého řízení je slibný, ale omezený a křehký. A v rozvíjejících se zemích 
potřeba regulačních a distribučních kapacit pravděpodobně předčí skutečný růst těchto 
kapacit. 

Povyk kolem globalizace je ve své podstatě sociální odpověď na krizi v řízení. Je zřejmé, 
že v globalizovaném světě musí národní vlády změnit svou roli a funkce. Musí se přizpůsobit 
situaci, kdy je jejich moc a suverenita sdílena s mnoha dalšími veřejnými i soukromými 
institucemi. Handicap národních států a vlád se projevuje v tom, že jsou omezeny svou 
jurisdikcí a zeměpisným dosahem. Naproti tomu nadnárodní společnosti mají naprostou 
volnost se pohybovat po celém světě. Ještě nedávno se zdálo, že současná globální 
ekonomická krize urychlí poznání, že cesta není v ambicích bez hranic. Objevuje se nové 
paradigma v nazírání světa, ale především ve změně chování nabobtnalého sebevědomí této 
civilizace.  

Globalizace ranné části 20. století se zhroutila z části z důvodu nesouladu mezi strukturou 
trhu a vládnoucími institucemi. Někteří předpokládají, že stejný osud čeká i současnou 
globalizaci. Nicméně, kombinace ekonomických a neekonomických hráčů a možná, což je 
ještě důležitější, v rozvíjejícím se světě na regionální a národní úrovni se může rozvinout 
efektivně nový systém globálního řízení. 

Základní závěr je přitom jednoznačný: pro porozumění vývojové dynamice společnosti se 
nelze obejít ani bez kritické teorie modernizace, ani bez kritické teorie globalizace, i když 
jejich spojení do jednoho výkladového rámce či modelu je mimořádně obtížné, vždy do jisté 
míry arbitrární a musí být tudíž podrobováno stálé kritické diskusi. 
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PŘÍNOS DOBROVOLNÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ PRO ROZVOJ 
DANÉHO REGIONU  

Pavla Varvažovská 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

Abstract: The aim of the article a clarification of the concept about the Local Active 
The theme is treated in a broader kontext. Points to the importance of cooperation of citizens 
and local governments in solving problems and interests with the objective of sustainable 
development of the common areas. Discussion and conclusion highlights the importance of 
public participation in economic, social and cultural life in the microregion.  
Keywords: Local Active Group, Leader, coutryside, region, subsidies, European Union 

1. Úvod 
Hlavním cílem regionální politiky České republiky je vyvážený a trvale udržitelný rozvoj 

regionů. Toho může být dosaženo prostřednictvím rozvoje jednotlivých obcí v rámci daného 
regionu. Pro Českou republiku je charakteristická vysoce rozdrobená sídelní struktura. Tvorba 
tohoto složitého systému sídel je výsledkem dlouhého vývoje vazeb v oblasti výroby, v síti 
technických infrastruktur, mobilitě obyvatel, při šíření informací a inovací a dalšími vazbami.  

Velká sídelní rozdrobenost je závažným problémem veřejné správy. Rozdrobenost může 
být na jedné straně znakem fungující demokracie, na druhou stranu však s sebou přináší řadu 
problémů. Venkov tak trpí řadou problémů, jako nevyhovující infrastruktura, omezená 
dostupnost a kvalita služeb podporujících podnikání, nedostatek pracovních příležitostí a 
vyšší potřeby vyjížďky obyvatelstva za prací, nižší příjmy obyvatelstva, vyšší míru 
dlouhodobé nezaměstnanosti nebo nepříznivou věkovou a vzdělanostní strukturu. Malé obce 
také nejsou schopny generovat dostatečné daňové příjmy – koeficient na přerozdělovaní 
daňových příjmů od státu je závislí na množství obyvatel, mají horší přístup k příjmům 
návratného charakteru, velkou část jejich finančních zdrojů spolykají výdaje na 
administrativu, při zajišťování řady služeb nemohou využít úspor z rozsahu, obtížně získávají 
kvalifikovaný personál. Popsané problémy, které při zajišťování veřejných služeb mají 
především malé obce, lze řešit dvěma možnými způsoby - slučováním obcí nebo jejich 
vzájemnou spoluprací.  

Cílem praktické části příspěvku je utřídit informace o vybrané místní akční skupině (MAS) 
a zhodnotit přínos její činnosti pro rozvoj daného regionu. Práce čerpá převážně ze studia 
dokumentů a výstupů nestandardizovaných a polostandardizovaných rozhovorů s představiteli 
vybraných subjektů, státních, nestátních a podnikatelských (z každého subjektu tři 
respondenti). Na základě získaných poznatků je zhodnocen význam mikroregionu jako 
možnost participace občanů na ekonomickém a socio-kulturním rozvoji v svazku obcí. 
Výstupem stati bude stanovení základních hypotéz pro kvantitativní šetření mezi občany 
vybraného regionu o povědomosti Místní akční skupiny Posázaví a její činnosti pro rozvoj 
regionu a možnosti občanů se podílet na rozvoji obcí sdružených v MAS. 

Z podnětu Programu obnovy venkova a programu SAPARD započala ve druhé polovině 
90. let dobrovolná spolupráce obcí k řešení společných problémů v rámci tzv. mikroregionů. 
Nejdříve byla spolupráce založena na různé právní bázi - od roku 2001 se však ustálil 
nejčastější typ mikroregionů smluvně vydefinovaný dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kdy 
obce mezi sebou uzavírají smlouvy za účelem splnění konkrétníl1o úkolu či víceúčelové 



 

216 

smlouvy za účelem rozsáhlejší spolupráce na činnostech vymezených v § 50 výše uvedeného 
zákona Podle I. Škrabala (2006) je mikroregion územní celek, který je tvořen soustavou 
venkovských obcí s horní hranicí počtu obyvatel 2000-5000, jež jsou charakterizovány 
vzájemnými interakcemi danými hierarchizovanou správní a funkční strukturou a vzájemnými 
osobními vztahy jeho obyvatel. Mikroregiony jsou vymezeny přírodními, geografickými, 
historickými souvislostmi a sociálně-ekonomickými vztahy v území. Až následně dostávají 
mikroregiony formální právní podobu. V současné době, existuje 570 mikroregionů - 
nejčastěji dobrovolných svazků obcí (DSO) (z nichž však některé nevyvíjejí činnost), ve 
kterých je zapojeno 5 473 obcí, jež pokrývají cca 2/3 území České republiky. Cílem obcí 
sdružených v mikroregionu je společný rozvoj území vymezený společným katastrálním 
územím jednotlivých členských obcí. Mikroregiony mají formálně ustanoveny volené orgány, 
které se podílejí na strategickém plánování a realizaci jednotlivých aktivit a projektů. 
Charakter spolupráce je dán funkčními vazbami a specifikami regionu. Jejím smyslem je 
především usilování o realizaci politických a ekonomických výhod, iniciace pozitivních 
růstových trendů či minimalizace dopadů negativních jevů ve vývoji venkovských regionů.  

Další možností spolupráce jsou místní akční skupiny (MAS). Tento princip, spočívající na 
spolupráci různých subjektů z různých společenských skupin, funguje v rámci metody 
LEADER.1 Ten lze chápat jako velmi dynamicky se rozvíjející forma sdružování obcí. 
Zkratka LEADER znamená ve francouzštině „Propojování akcí hospodářského rozvoje 
venkova“. Typicky tak MAS sdružují zástupce samospráv a dalších veřejných institucí, 
podnikatele a nestátní neziskové organizace. MAS jsou často vytvořeny na principu 
partnerství veřejné správy, ziskového a neziskového sektoru. Přínosným jevem je pak členství 
aktivních občanů. MAS je také předkladatelem strategie, nikoliv obec nebo sdružení obcí. 
Jednotlivé projekty v rámci schválené strategie přímo řídí MAS, nikoliv obecní zastupitelstvo 
či krajský úřad. Silný regulační a kontrolní vliv však mají státní instituce, které také slouží 
jako platební agentury. Tato mezisektorová a mezioborová partnerství tak mohou mít velký 
potenciál úspěšně se podílet na strategickém plánování rozvoje venkova při zachování 
respektu k rozmanitostem jednotlivých regionů. MAS se tak v současné době stávají 
důležitými aktéry na poli rozvoje venkovského prostoru. Místní akční skupiny bývají často 
identifikátory problémů v regionu a iniciátory návrhu řešení. Oblasti působení MAS je široká, 
ale nejvíce se angažují v oblasti ochrany životního prostředí a celkově kvality života na 
území, ve kterém působí. MAS se stávají aktivní součástí společenského a kulturního 
prostředí regionu a ne pouhými distributory dotačních prostředků subjektům.  

První MAS vznikly po roce 2001 a nejvíce se začaly rozvíjet po roce 2004 hlavně za 
účelem získání finančních prostředků pro venkov z programů typu LEADER. V roce 2007 
přesáhl v ČR počet MAS 150 v různém stupni rozvinutosti a funkčnosti. MAS při své činnosti 
citlivě pracuje s potenciálem, který se v území nachází. Často aktivně spolupracuje 
v kooperaci na základě principu partnerství s místními podnikateli i se správou obce. MAS 
přináší do regionu zkušenosti s prací ve venkovském prostoru a to na regionální, národní i 
mezinárodní úrovni. Často se oba typy spolupráce obcí překrývají (mikroregiony a MAS). 

                                                

1 V literatuře i v této stati se lze setkat s jistou názvoslovnou nejednotností – Leader je nazýván iniciativou, 
přístupem, metodou či programem. Jde však pouze o názvosloví, nikoli o odlišné pojmy. Vysledovat lze dle 
názoru autora jistou hierarchičnost – uplatňování principu „bottom-up“ je přístup či metoda, vlastní realizaci 
Strategického plánu Leader, který tímto způsobem vznikl, lze nazývat zkráceně programem. 
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2. Iniciativa Leader a Místní akční skupina 

2.1. Iniciativa Leader 
Iniciativa Leader vychází z již uvedené teze, že neexistuje jeden „univerzální venkov“. 

Proto je pro rozvoj venkovských regionů nutné zohledňovat místní specifika a především do 
tohoto rozvoje zapojovat místní hospodářství a jednotlivé aktéry. Podle Hudečkové, Lošťáka 
a Ševčíkové (2005) je iniciativa Leader jako jeden z nástrojů rozvoje venkova uplatňována v 
členských státech Evropské unie od roku 1991. Postupně tak byly realizovány iniciativy 
Leader I (1991 – 1993), Leader II (1994 – 1999) a Leader+ (2000 – 2006). V letech 2004 – 
2006 byla iniciativa Leader v České republice realizována pouze pilotně deseti MAS jako 
součást Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v rámci jeho 
podopatření 2.1.4. Od roku 2007 je iniciativa (přístup) Leader čtvrtou osou Programu rozvoje 
venkova České republiky na období 2007 – 2013 (PRV), která se dále dělí na tři opatření – 
Opatření IV.1.1. Místní akční skupina, IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1. 
Realizace projektů spolupráce. V rámci tohoto programu bude Česká republika v letech 2007 
– 2013 moci čerpat téměř 100 miliard korun [1]. Při schváleném poměru alokací prostředků z 
tohoto programu mezi jednotlivé osy připadá na iniciativu Leader celkem necelých 5 % . 

2.2. Místní akční skupina 
MAS musí splňovat tyto základní parametry [2]: geograficky homogenní území, počet 

obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000, hustota 
obyvatel do 150 obyvatel/ km2, účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50 % 
(týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových 
organizací, MAS dle PRV může být obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení 
podle zákona č. 83/1990, o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové 
sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb. MAS být 
nemůže), MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a musí být 
registrována u Ministerstva vnitra ČR, MAS musí projednat a schválit strategii pro území 
dané MAS, fungování metodou LEADER.  

3. Místní akční skupina Posázaví 

3.1. Základní údaje 
Počátek partnerské spolupráce lze datovat do roku 2000, kdy došlo k prvním užším 

jednáním mezi svazkem obcí CHOPOS, podnikatelskými subjekty a okolními mikroregiony. 
Prvotní impuls vzešel od zřizovatele informačního centra ve Vlašimi (fyzická osoba, jejíž 
identifikace není uvedena z důvodu ochrany osobních údajů) a motivem byla koordinace 
aktivit v oblasti cestovního ruchu. Tak začala spolupráce mezi svazkem obcí CHOPOS a 
Podblanickým infocentrem. Prvním výsledkem bylo pracovní setkání v listopadu 2000 na 
Monínci u Sedlce-Prčice, na jehož přípravě se již intenzivně podíleli také další podnikatelé, 
svazky obcí a neziskové organizace. Na neformální bázi probíhala spolupráce až do roku 
2002. Právě v tomto roce zahájilo Ministerstvo zemědělství přípravu pilotní implementace 
iniciativy Leader v České republice a shánělo partnery, se kterými by bylo možné smysluplně 
jednat o základních mechanismech fungování iniciativy v období 2004 – 2006. Tímto 
partnerem se stal právě svazek obcí CHOPOS, který na „přípravu na Leader“ získal dotaci z 
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Programu obnovy venkova (POV). V tomto roce byla podepsána první zakladatelská smlouva 
obecně prospěšné společnosti Posázaví.V roce 2003 již začal Leader v Posázaví nabývat 
konkrétních obrysů a dosavadní slabé místo rodící se MAS – neúčast neziskových organizací 
na celém procesu – velmi účinně zaplnilo občanské sdružení Podblanickem, pořadatel 
mimořádně úspěšných workshopů Studenti pro venkov. Po sérii komunitních plánování byla 
vytvořena Strategie rozvoje regionu Posázaví a bylo definitivně rozhodnuto o založení obecně 
prospěšné společnosti Posázaví coby organizace zastřešující činnost MAS Posázaví, jež se 
bude ucházet o zařazení mezi MAS, které budou „pilotovat“ Leader v České republice. V roce 
2004 přešla veškerá servisní a organizační činnost spojená s rozvojovými aktivitami a 
koordinací cestovního ruchu ze svazku obcí CHOPOS na Posázaví o.p.s. V květnu byl 
schválen statut společnosti, ve kterém byly mimo jiné definovány orgány MAS. Vlastní MAS 
byla vytvořena na základě partnerských smluv uzavíraných mezi Posázaví o.p.s. a 
jednotlivými partnerskými subjekty. Ke konci roku 2004 tvořilo MAS Posázaví dvacet tři 
členů. Rok 2004 byl pro MAS Posázaví klíčový, protože byla zařazena mezi deset pilotních 
MAS, které byly vybrány pro implementaci iniciativy Leader v České republice. [3] 

Územní vymezení MAS Posázaví a základní statistické údaje k 1. 1. 2007 (vlastní 
zpracování na základě interních materiálů Posázaví o.p.s.): NUTS 2 - Střední Čechy, NUTS 3 
- Středočeský kraj, Rozloha (km2) 1 270,55, Počet obyvatel – 90 078, Počet obcí na území 
MAS – 99, Hustota osídlení (obyvatel/ km2) 70,9. V souvislosti s financováním je nezbytné 
zmínit fakt, že Posázaví o.p.s. není pouze MAS, tedy struktura vytvořená de facto pouze za 
účelem administrace programu Leader v daném venkovském regionu. Kromě zastřešování 
činnosti MAS má Posázaví o.p.s. celou řadu vlastních činností, kterými naplňuje poskytování 
obecně prospěšných služeb vyplývajících z jejího statutu. Kromě dotace na pokrytí 
administrativních nákladů spojených s realizací Strategického plánu Leader 2007 – 2013 
poskytované v rámci Osy IV Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 
2013 a výše uvedených příjmů z vlastní činnosti je činnost Posázaví o.p.s. financována z 
příspěvků členů MAS (podnikatelské subjekty, obce a svazky obcí platí měsíční příspěvek ve 
výši 2 000,- Kč + DPH, nestátní neziskové organizace platí víceméně symbolický roční 
příspěvek ve výši 2 400,- Kč + DPH). Předfinancování administrativních nákladů spojených 
s realizací Strategického plánu Leader 2007 – 2013 zajišťuje Posázaví o.p.s. za pomoci 
komerčního úvěru. Předfinancování jednotlivých projektů, které jsou vybrány k realizaci za 
finanční podpory z programu Leader, si zajišťují sami žadatelé buď z vlastních zdrojů, nebo z 
komerčních úvěrů. 

3.2. Leader v Posázaví v letech 2007-2013 
Po úspěšné realizaci programu Leader+ a LEADER ČR se MAS Posázaví podařilo zařadit 

mezi 112 místních akčních skupin, kterým byla Státním zemědělským intervenčním fondem 
(SZIF) schválena realizace jejich Strategických plánů Leader (SPL).  

SPL Leader v Posázaví 2007 – 2013 byl zpracován na základě aktualizované Strategie pro 
region Posázaví. Aktualizace strategie probíhala striktně podle principů Leader. Před vlastním 
schválením aktualizace proběhlo ve spolupráci s facilitátory Centra pro komunitní práci 
jedenáct odborných a šest regionálních setkání, kterých se zúčastnilo celkem 168 osob. 
(vlastní zpracování na základě interních materiálů Posázaví o.p.s.). Regionální setkání byla 
zaměřena na zástupce šesti svazků obcí, jež jsou členy MAS Posázaví (CHOPOS, Malé 
Posázaví, Podblanicko, Blaník, Mikroregion Džbány a Želivka – svazek obcí). Vzhledem 
k pravidlům PRV, která mimo jiné stanoví, že finanční alokace na financování SPL je 



 

219 

poskytována na roční bázi, je na stejném principu do SPL „Leader v Posázaví 2007 – 2013“ 
zapracováno rozdělení finančních alokací mezi jednotlivé fiche v období 2008 – 20132. Toto 
rozdělení schválil programový výbor na základě výsledků komunitního plánování, při kterém 
jednotliví aktéři přidělovali procentuální podíly jednotlivým fichím pro každý rok období. 
Tento způsob stanovování rozdělení ročních alokací je příčinou toho, že podíly jednotlivých 
fichí nejsou stejné. Pro představu, jakou „váhu“ má ta která fiche v celkové alokaci bylo 
nutno použít aritmetický průměr jednotlivých ročních alokací.  

Takto definované cíle a priority jsou promítnuty do šesti fichí, jež promítají rozvojovou 
strategii regionu do oblastí podpory PRV: 

Fiche 1 – ABY SE VÁM TU LÍBILO (oblasti podpory III.1.3. Podpora cestovního ruchu a 
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků) 

Fiche 2 – POZNEJTE TO U NÁS (oblasti podpory III.1.3. Podpora cestovního ruchu, 
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích a III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova) 

Fiche 3 – ABY SE NÁM TU LÍBILO (oblast podpory III.2.1.2. Občanské vybavení a 
služby) 

Fiche 4 – CTÍME SVOU MINULOST (oblast podpory III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví venkova) 

Fiche 5 – MYSLÍME NA BUDOUCNOST (oblast podpory III.3.1. Vzdělávání a 
informace) 

Fiche 6 – STAVÍME NA DĚTECH, MLÁDEŽI A RODINĚ (oblast podpory III.3.1. 
Vzdělávání a informace) 

Pro rok 2009 byla MAS Posázaví SZIF schválena dotace na realizaci SPL ve výši 19 613 
638,- Kč, přičemž částka 2 500 000,- Kč byla schválena na krytí administrativních nákladů 
spojených s realizací SPL. Po jednáních se SZIF byla schválena k realizaci i fiche 5, fiche 6 
ve svém původním pojetí byla zrušena. Aby bylo dosaženo souladu se schváleným SPL ve 
smyslu rozdělení podpory z PRV mezi jednotlivé fiche, bylo přistoupeno k vyhlašování výzev 
pouze pro vybrané fiche. 

Celkem byly v roce 2009 vyhlášeny tři výzvy k předkládání projektů – 3. výzva z 2. 12. 
2008 pro fiche 1 – 4, 4. výzva ze 7. 4. 2009 pro fiche 1, 2 a 5, a 5. výzva z 27. 7. 2009 pro 
fiche 2, 4 a 5. V Leaderu v Posázaví v období 2007 – 2013 za rok 2009 (3. – 5. výzva) bylo 
předloženo celkem 40 projektů v požadované částce dotace 33 619 369 Kč a schváleno bylo 
24 projektů v objemu dotací 17 113 638 Kč. [4] Podle procentického podílu jednotlivých typů 
žadatelů na projektech schválených v roce 2009 rovnocenně zaujímají neziskové organizace a 
veřejný sektor (39%) a 22% žadatelé ze soukromého sektoru. Z hlediska jednotlivých fiche 
nejvíce objemu dotací získaly projekty z fiche 1 (5 200 000 Kč pro 5 projektů) a z fiche 4 
(5 098 823 Kč pro 9 projektů), dále následoval fiche 3 (3 643 246 Kč pro 4 projekty), fiche 2 
(2 115 805 Kč pro 2 projekty) a fiche 5 (1 055 764 Kč 4 projekty (vlastní zpracování na 
základě interních materiálů Posázaví o.p.s.).  

3.2.1 Šetření v terénu 
Kvantitativní šetření mělo za cíl zjistit, jak je MAS Posázaví vnímána nositeli projektů, 

kteří prostřednictvím MAS žádají, respektive mohou žádat o podporu svých projektů v rámci 
programu Laeder. Vzorek devíti respondentů k polostandardizovaným rozhovorům byl 

                                                

2 Prostředky schválené na spolufinancování PRV ze zdrojů EU pro plánovací období 2007 – 2013 nebylo možno 
v roce 2007 využívat z důvodu schválení PRV Evropskou komisí až 27. 5. 2007. 
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vybrán podle jednoduchého klíče. Rovnoměrně (po třech) z subjektů podnikatelů, veřejného 
sektoru (obcí) a neziskového sektoru a v jednotlivých oblastí byly rovnoměrně (po jednom) 
zahrnuti úspěšní žadatelé, neúspěšní žadatelé a subjekty, které dosud o dotaci nežádaly. 
Z dosavadního studia materiálů a nestandardizovaných rozhovorů byly stanoveny okruhy 
otázek pro žadatele (Jak jste se dozvěděl o možnosti žádat o dotaci prostřednictvím MAS? Co 
bylo impulsem pro podání žádosti o dotaci? Jak váš projekt vznikal? Jak hodnotíte MAS coby 
potenciální možnost pro získávání prostředků na to, co potřebujete řešit? Jaký je váš názor na 
hodnocení projektů v MAS Posázaví? Pro neúspěšné žadatele ještě otázka: Proč si myslíte, že 
váš projekt neuspěl?). Respondentům, kteří o dotace dosud nikdy nežádali, byly položeny tyto 
otázky: Proč jste se doposud nepokusil získat dotaci na některý z vašich projektů v programu 
Leader, který realizuje MAS Posázaví? Myslíte si, že prostřednictvím MAS lze získávat 
peníze na to, co potřebujete řešit? Co by se muselo stát, abyste o dotaci prostřednictvím MAS 
Posázaví požádal? Jaký je váš názor na hodnocení projektů v MAS Posázaví?  

Výsledky kvalitativního šetření lze stručně shrnout do konstatování, že mezi úspěšné 
žadatele se řadí subjekty, které disponují dlouhodobější vizí, kterou systematicky naplňují a 
jsou schopny ji interpretovat tak, aby byli schopni splnit hodnotící kritéria, podle kterých jsou 
jejich projekty hodnoceny. Naopak neúspěšní žadatelé často přiznávají, že „možnost zrodila 
projekt“ a potřebnost projektu je měřena výší dotace. Neúspěšní žadatelé také zdůrazňují 
„neúměrnou byrokracii“ a „odtrženost oblastí podpory od skutečných potřeb“. Tato 
argumentace je signifikantní i pro subjekty, které dotace prostřednictvím MAS dosud 
nežádaly. 

4. Závěr 
Ze studia teoretických dokumentů o obecném fungování MAS, z utřídění údajů základních 

dokumentů a interních materiálů Posázaví o.p.s. vyplynulo, že organizace, která zastřešuje 
činnost MAS Posázaví, si vytkla podstatně vyšší cíle, než je administrace programu Leader 
v regionu Posázaví. Tuto skutečnost se jeví jako přednost Posázaví o.p.s., protože 
diverzifikace činností obecně přispívá jednak ekonomické stabilitě každého subjektu, jednak 
vytváří předpoklady pro zachování existence organizace jako významného aktéra rozvoje 
regionu i v případě, že administrace programu Leader může být z jakýchkoliv příčin 
ukončena. Z rozhovorů vyplynula skutečnost, že úspěšní žadatelé MAS Posázaví vnímají jako 
efektivní prostředek pro čerpání prostředků z EU. Stejně tak jako více či méně skryté náznaky 
neúspěšných žadatelů a subjektů, které o dotace z nejrůznějších důvodů nežádají, že tyto 
dotace využívá jen „nemnoho vyvolených“. Velmi pozitivní je masové zapojení neziskových 
organizací a především neziskových organizací zabývajících se životem mladých rodin a dětí 
a mládeže jak do činnosti MAS Posázaví, tak do plánovacího procesu. Poněkud zanedbávaná 
je problematika životního prostředí, jak z pohledu neziskových organizací působících v této 
oblasti, tak i vyhlášených fichí pro současné období. 

Podrobné studium dokumentů i kvalitativní šetření naznačuje, že ač MAS Posázaví velmi 
dbá o rozhodování způsobem „zdola nahoru“, lze považovat účast veřejnosti na plánování cílů 
rozvojové za velmi nízkou, proto se otvírá prostor pro kvantitativním šetření mezi obyvateli 
regionu o povědomosti MAS Posázaví jako možnosti spolupráce mezi obcemi a čerpání 
finančních prostředků z Evropské unie pro rozvoj regionu. Na základě výstupů kvalitativního 
šetření lze stanovit tři základní hypotézy: Hypotéza 1: Informovanost obyvatel o pojmu MAS 
jako takovém je i přes veškerou snahu a konkrétní výsledky činnosti MAS Posázaví nízká. 
Hypotéza 2: Existuje vztah mezi zaměstnáním respondenta ve veřejné správě a 
informovaností o MAS jako potenciálním prostředku pro čerpání zdrojů z EU. Hypotéza 3: 
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Vyšší informovanost o MAS lze předpokládat u respondentů, již se angažují v některé 
z neziskových organizací. Pro ověření výše uvedených hypotéz by byly sestaveny anketní 
lístky. Respondenti musí být vybráni rovnoměrně po celém území MAS Posázaví a nesmí být 
z řad starostů či zastupitelů. Vzorek populace nebude reprezentativní, ale měl by brát ohled na 
věk, vzdělání a sektor zastoupení (státní, nestátní a ziskový). 

Jedním ze základních předpokladů pro úspěšné fungování MAS je pochopení principu, že 
partnerství a rozvoj venkova je cílem a dotace prostředkem, nikoli naopak. Tento princip 
zakladatelé MAS Posázaví a její první partneři pochopili. Za velkou výhodu lze považovat i 
skutečnost, že pro organizační zastřešení činnosti MAS byla zvolena právní forma obecně 
prospěšné společnosti. Její fungování je totiž na rozdíl od občanského sdružení, což je druhá 
nejrozšířenější právní forma MAS, podstatně lépe definováno ve zvláštním zákoně. To ji 
z hlediska „důvěryhodnosti“ pro třetí osoby staví do zcela jiné pozice. Nelze pominout ani 
finanční rozměr problému. Subjekt, který diverzifikuje své aktivity, který je schopen pokrýt 
nemalou část financování výnosy z vlastní činnosti a který nemá administraci programu 
Leader jako svoji jedinou činnost, má pro své partnery i pro rozvoj regionu daleko větší 
přidanou hodnotu. Princip Leader by měl být podle názoru autora zabudován do všech 
programů Evropské unie, protože by tak byl naplněn jeden z jejích základních principů – 
princip subsidiarity. 

 
Poděkování patří panu Petru Chotívkovi, že umožnil vstup do prostředí vybrané Místní 

akční skupiny.  
 
Poznatky uváděné v příspěvku vyplynuly z řešení VZ MSM 6046070906 "Ekonomika 

zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních 
zemědělskopotravinářských systémů".  
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VEREJNÉ VÝDAVKY A SOCIÁLNY ŠTÁT V ČASE HOSPODÁRSKEJ 
KRÍZY1 

Alena Zubaľová, Adriana Vassová 
Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, Katedra financií 

Abstract: The welfare state has several objectives, implementation of which brings increasing 
pressure on public expenditure. Social policy is part of economic policy among its key 
elements include: social support, social assistance, employment, housing and others. The 
public sector plays an important role in achieving social policy objectives. In a time of 
economic crisis, the question arises whether to support growth, or rather a reduction in 
public expenditure in relation to the building of the welfare state. 
Keywords: public expenditure, public sector, welfare state, social policy, economic crisis 
(recession) 

1. Úvod 
Efektívne vynakladanie verejných výdavkov je zásadnou otázkou každého ekonomického 

zriadenia. Každý štát, reprezentovaný verejnou vládou musí k tejto problematike veľmi citlivo 
pristupovať.  

Cieľom tohto príspevku je v súvislosti s budovaním sociálneho štátu - „welfare state“ 
zamyslieť sa nad úlohou a postavením verejného sektora ako „spotrebiteľa“ verejných 
prostriedkov. Rovnako nad opodstatnením rôznych sociálnych programov v čase, keď 
efektívne vynakladanie verejných prostriedkov sa stáva kľúčovým determinantom riešenia 
nepriaznivého stavu ekonomiky spôsobeného hospodárskou a finančnou krízou. 

Hospodárska vyspelosť štátu, jeho filozofické, politické a sociálne hodnoty určujú rozvoj 
verejného sektora a naopak. [2] 

Verejný sektor zohráva v štátoch so silnou sociálnou politikou významnú úlohu 
prostredníctvom svojho prerozdeľovacieho mechanizmu. Vládne výdavky dosahujú v 
takýchto typoch štátov aj viac ako 50 % z HDP, čo možno vidieť v tabuľke č. 1. 

                                                

1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 236 Súčasné trendy financovania  
 verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
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Tab. č. 1: Vládne výdavky podľa druhov ako percento z HDP (október 2008)  

  
Vš. 

verejné 
služby 

(%) 

Obrana 
(%) 

Verejný 
poriadok 
a bezp. 

(%) 

Ekonomické 
záležitosti 

(%) 

Ochrana 
životného 

prostr. 
(%) 

Bývanie 
a obč. 

vybavenos
t 

(%) 

Zdravie 
(%) 

Rekreácia, 
náboženstvo, 

kultúra 
(%) 

Vzdeláva
nie 
(%) 

Sociálna 
ochr. 
(%) 

Spo 
lu 

(%) 

Švédsko 7,7 1,7 1,3 4,8 0,4 0,7 6,8 1,1 7,1 22,7 54,3 

Francúzsk
o 6,9 1,8 1,3 2,9 0,8 1,9 7,2 1,5 6,0 22,3 52,7 

Maďarsko 9,6 1,4 2,2 6,3 0,7 1,1 5,5 1,7 5,8 17,7 51,8 

Dánsko 6,0 1,6 1,0 3,5 0,5 0,5 7,0 1,6 7,7 21,8 51,2 

Taliansko 8,7 1,4 1,9 5,9 0,8 0,7 7,0 0,8 4,5 18,2 49,9 

Rakúsko 6,7 0,9 1,5 4,6 0,4 0,6 7,2 1,0 5,9 20,6 49,3 

Fínsko 6,5 1,5 1,5 4,5 0,3 0,3 6,8 1,1 5,8 20,4 48,9 

Belgicko 8,4 1,0 1,6 5,0 0,6 0,4 6,9 1,3 5,8 17,2 48,3 

Portugal. 6,9 1,3 1,9 3,8 0,5 0,6 7,2 1,0 7,1 16,0 46,3 

Holandsko 7,3 1,5 1,7 4,7 0,8 1,0 5,9 1,4 5,1 16,4 45,6 

Nemecko 6,0 1,1 1,6 3,3 0,5 0,9 6,2 0,6 4,0 21,2 45,4 

Veľká 
Británia 4,9 2,5 2,6 2,8 1,0 0,9 7,1 0,9 5,8 15,9 44,3 

Česká 
republika 4,9 1,2 2,2 7,0 1,2 1,2 7,2 1,3 4,9 12,7 43,8 

Poľsko 5,9 1,2 1,8 4,4 0,6 1,2 4,7 1,1 6,0 16,9 43,8 

Grécko 8,2 2,3 1,1 4,5 0,6 0,4 4,7 0,3 2,3 18,0 42,4 

Luxembur
sko 4,0 0,2 0,9 4,5 1,0 0,6 4,6 1,7 4,5 16,4 38,6 

Španielsko 4,6 1,1 1,8 5,0 0,9 0,9 5,6 1,5 4,3 12,8 38,5 

Slovensko 5,1 1,8 2,2 4,2 0,7 0,9 5,4 0,9 4,2 12,4 37,7 

Írsko 3,5 0,5 1,4 4,5 0,6 1,3 7,7 0,6 4,1 9,6 33,7 

Zdroj: Government at a Glance 2009 - OECD © 2009 - ISBN 9789264061644 

Odporcovia sociálneho typu štátu upozorňujú na vzájomný konflikt medzi verejným 
a súkromným sektorom. Rastúci verejný sektor totiž zhromažďuje kolektívne úspory a vzácne 
zdroje. Verejný sektor pritom nie je producentom, ale adresátom daní a odvodov a jeho 
primárnou úlohou je prerozdeľovať. Verejný sektor sa zväčša neriadi ponukou ani dopytom, 
nestretáva sa s konkurenciou a to vytvára priestor pre plytvanie verejnými prostriedkami. 
Existencia verejných statkov je spojená s existenciou štátnych zásahov. Tu sa otvárajú 
aktuálne otázky: Do akej miery je opodstatnenosť štátnych zásahov v čase hospodárskej krízy 
vhodná? Má štát svojimi sociálnymi programami riešiť dôsledky ktoré so sebou kríza 
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priniesla? Má vôbec zasahovať? Alebo opačná otázka: Zasahuje dostatočne? V každom 
prípade štátne zásahy tohto typu sa spájajú s verejnými výdavkami.  

Prax pozná prípady, kedy vlády zasahujú neopodstatnene:  
• vláda zle diagnostikuje problém a zasahuje aj v prípade, ak žiadny problém na trhu 

ešte nenastal, 
• „riešenie“ vlády býva niekedy zle pripravené  
• politici majú politické dôvody na zasahovanie do fungovania trhu, ktoré nemajú nič 

spoločné so zlepšovaním verejného blaha. 
 

 Chris Edwards vo svojej publikácii uvádza niekoľko dôvodov plytvania a neefektívnosti 
súvisiacej s verejnými výdavkami: [1] 

• verejné organizácie, ktoré dosahujú nízke výsledky neskrachujú a z dôvodu, že 
neexistuje žiadny vstavaný mechanizmus na eliminovanie neúspechu, 

• bez motivácie profitu existuje len malá pohnútka pre pracovníkov vlády na inovovanie 
a produkovanie lepších služieb, 

• výsledok vládnej práce je ťažko merateľný, 
• na zabránenie korupcie vlády potrebujú komplexné a nákladné regulácie. 

2. Formulácia problematiky 

2.1. Sociálna politika  
Hlavné úlohy „welfare state“ úzko súvisia so základnými princípmi sociálnej politiky, 

ktorými sú solidarita, princíp sociálnej spravodlivosti, princíp subsidiarity či princíp 
participácie Ich cieľom je znižovať sociálne problémy (rozdiely) vznikajúce fungovaním 
trhového mechanizmu.  

Solidarita má napomáhať vyrovnávať rozdiely tak medzi rôznymi skupinami obyvateľstva, 
ako aj medzi regiónmi. Realizuje sa predovšetkým prostredníctvom transferovej politiky 
štátu. Významná je aj solidarita jedincov, spolkov, združení často založená na filantropii. 
Sociálna spravodlivosť predstavuje princíp, ktorý – možno vymedziť pravidlami, podľa 
ktorých sú v spoločnosti rozdeľované príjmy a bohatstvo. Otázka „ako sa rozdeľuje, kto a čo 
by mal dostávať a za čo dostáva“ navodzuje otázku „čo by mal dostávať a prečo“ – teda určité 
normatívne kritérium.[3] Princíp subsidiarity, je princíp, podľa ktorého sa politické 
rozhodnutie má prijímať čo najbližšie pri občanovi. Predpokladá určitú výchovu obyvateľstva 
k prevzatiu vlastnej sebazodpovednosti - každý by si mal najprv vedieť pomôcť sám, ak to 
nedokáže, mala by mu pomôcť rodina a ak aj tá zlyhá, až vtedy sa dostanú na rad iné 
spoločenstvá a až na poslednom mieste je vyzvaný k pomoci štát. Dôležitým je tiež princíp 
participácie - umožnenie občanom podieľať sa na verejnom živote.  

Pri napĺňaní cieľov sociálnej ekonomiky sa uplatňujú aj ďalšie špecifické princípy ako 
priorita práce nad kapitálom, demokratické rozhodovanie, transparentnosť, verejná kontrola 
zdrojov poskytnutých sociálnym podnikom, pracovná ochrana atď. [2] 

2.1.1 Základné modely sociálneho štátu 
V teórii sa zvykne pracovať so štyrmi základnými modelmi sociálneho štátu. Hovoríme o 

liberálnom sociálnom štáte (Británia, USA, Írsko), konzervatívnom sociálnom štáte 
(Nemecko, Francúzsko, Rakúsko), sociálnodemokratickom (univerzalistickom) sociálnom 
štáte (Švédsko, Dánsko, Nórsko) a neskôr doplnenom južanskom sociálnom štáte (Taliansko, 
Španielsko, Grécko). Tabuľka č.2 zobrazuje základné charakteristiky jednotlivých modelov. 



 

225 

Tab. č. 2 Prehľad modelov sociálneho štátu 

 sociálnodemokratický 
 (škandinávsky) 

Kontinentálny 
(Bismarckov) 

liberálny 
(anglosasský) juhoeurópsky 

Kritérium:  Právo kapitácia  Potreba potreba, 
kapitácia 

Charakteristika: plná zamestnanosť, 
sociálny štát je hlavný 
zamestnávateľ 
a kompenzátor len 
v krajnom prípade  

celkový rast, 
sociálny štát je 
hlavný 
zamestnávateľ 
a kompenzátor 
len v krajnom 
prípade 

celkový rast, 
sociálny štát 
je 
kompenzátor 
v krajnom 
prípade, 
vynucuje 
zamestnávani
e na trhu 
práce 

zachytávanie, 
sociálny štát je 
len semi-
inštitucionalizov
aným sľubom 

právo na: Prácu sociálnu istotu Príjmový 
transfer 

prácu a blahobyt 
je proklamované 

Podpora 
sociálneho 
občianstva: 

inštitucionalizovaný koncept sociálneho 
občianstva  

Žiadna 
podpora 

implementovaná 
len čiastočne 

Politická 
ideológia: 

sociálna demokracia konzervativizmus 
(teraz sociálna 
demokracia) 

liberalizmus kresťanská 
demokracia 

Centrálna 
inštitúcia: 

Štát dobrovoľná 
organizácia 

Trh Rodina 

Rozsah: Extenzívny extenzívny Obmedzený obmedzený 
Financovanie: Štát trh práce Štát, NGO NGO 
faktor ochrany: Občan napojený na trh 

práce 
občan, člen 
rodiny 

člen rodiny 
alebo miestnej 
komunity 

Zdroj: Leibfried, S.: Toward a European Welfare State? In: The Welfare State - A Reader. Polity Press, Cambridge 2000, str. 
193; Kiland, Ch.: The Norwegian Welfare State – in a komparativ, Perspective, poznámky k prednáške, Oslo 2003; Arts, W. 
– Gelissen, J.: Three Worlds of Welfare Capitalism or More? In: Journal of European Social Policy 05/2002, SAGE 
Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi, Vol. 12, str. 137 - 158; autor.M. Novota, Škandinávsky model 
sociálneho štátu – úvahy o trvalej udržateľnosti, Bratislava 2004  

Poznámka: kapitácia – mesačný paušálny poplatok, NGO – nezisková, mimovládna organizácia 

Zatiaľ čo liberálny sociálny štát je definovaný iba záchrannou sociálnou sieťou, zvyšné tri 
modely sú extenzívnejšie. V kontinentálnom je dominantný poistný systém, a teda zásluhový 
princíp (menej redistribúcie). V sociálnodemokratickom modeli je silnejší dôraz na solidaritu 
(redistribúciu), a teda väčšie využitie progresívneho zdaňovania. V južanskom modeli, ktorý 
je určitou podskupinou kontinentálneho sociálneho štátu, naďalej pretrváva silný dôraz na 
sociálnu funkciu rodiny. 
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3. Riešenie problému 

3.1. Dane – zdroj príjmov 
Väčšina sociálnych štátov získava zdroje na svoje sociálne programy prostredníctvom daní 

a predovšetkým prostredníctvom progresívneho zdaňovania. Priame dane umožňujú väčšiu 
mieru prerozdelenia. Ak by sme sa na danú problematiku pozreli globálne, tak môžeme 
konštatovať, že všeobecne platí, že staré členské štáty Európskej únie majú príjmy z priamych 
a nepriamych daní a sociálnych príspevkov približne na rovnakej úrovni, nové členské štáty 
vykazujú najnižšie príjmy práve z priamych daní. Najnižší podiel priamych daní na celkových 
príjmoch majú Slovensko (20,8 % z celkových príjmov), Bulharsko (20,9 %) a Rumunsko (23 
%). Jedným z dôvodov nižších príjmov sú všeobecne nižšie daňové sadzby uplatňované 
v nových členských štátoch u dani z príjmov fyzických ako aj dani z príjmov právnických 
osôb. Aj medzi starými členskými štátmi (EU-15) sú niektoré výrazné rozdiely. Severské 
krajiny, rovnako ako Veľká Británia a Írsko majú relatívne vysoký podiel priamych daní na 
celkových daňových príjmoch. V Dánsku a v menšej miere aj v Írsku a Veľkej Británii je 
podiel príspevkov na sociálne zabezpečenie na celkových daňových príjmoch nízky. Je to tak 
preto, lebo napr. v Dánsku je väčšina sociálnych výdavkov financovaná zo všeobecných daní. 
To si vyžaduje vysokú úroveň priamych daní a dokonca podiel priamych daní na celkových 
daňových príjmoch v Dánsku je zďaleka najvyšší v Európskej únii. Nemecký systém 
predstavuje v istom zmysle opak Dánska: vykazuje najvyšší podiel sociálnych príspevkov na 
celkových príjmoch, zatiaľ čo podiel príjmov z priamych daní patrí medzi najnižšie z EU-15.  

V roku 2007 celková miera zdanenia, t.j. súčet daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie, 
v 27 krajinách Európskej únie predstavovala v priemere 39, 8 % z HDP, čo je o 12 % viac ako 
v USA a Japonsku. Daňové zaťaženie v EU je vysoké, nielen v porovnaní s týmito dvoma 
krajinami. V porovnaní s ostatnými „neeurópskymi“ krajinami OECD iba Nový Zéland má 
koeficient, ktorý prevyšuje 35 % z HDP.2  

3. 1. 1. Prerozdeľovanie príjmov  
Jedným z hlavných ekonomických cieľov sociálneho štátu je zabezpečiť rovnosť príjmov 

na základe sociálnej spravodlivosti. Na hodnotenie príjmovej nerovnosti, ktorá veľmi úzko 
súvisí s progresiou zdanenia je možné použiť Giniho koeficient. Na základe štatistických 
údajov OECD resp. Eurostatu je možné dokumentovať, že najnižšie hodnoty majú tradične 
škandinávske krajiny, v Európe najvyššie hodnoty dosahuje juh Európy (Portugalsko, Grécko, 
Španielsko a Taliansko). Všeobecne najvyššie hodnoty príjmovej nerovnosti mávajú krajiny 
ako Bolívia, Zambia, Brazília, Guatemala, či Botswana, 60-70 %. Slovensko malo v roku 
2009 hodnotu Giniho koeficienta 26 % a patrilo ku krajinám s najmenšími rozdielmi 
v príjmoch. Najnižšiu hodnotu malo Švédsko (23%), potom Slovinsko a Dánsko (24 %), 
Nórsko a Island (25 %). Slovenská hodnota Giniho koeficientu bola taká istá ako česká 
a o niečo nižšia ako maďarská (28 %). Naproti tomu Poľsko malo hodnotu 34 % a pobaltské 
štáty až 34-36 %, zhruba na úrovni svetového priemeru. Vysokú hodnotu vykazujú aj vyspelé 
krajiny pôvodnej EUako Francúzsko (32 %), Veľká Británia (34 %) či Taliansko (32 %). 
Priemerná hodnota Giniho koeficientu v EU bola v roku 2009 na úrovni 31 %.  

                                                

2 Zdroj: http://stats.oecd.org/Index.aspx 

http://stats.oecd.org/Index.aspx
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4. Záver 
Existuje množstvo ekonómov, ktorí koncepciu „welfare state“ kritizujú. Ako argumenty 

uvádzajú, že stanovenie minimálnej mzdy zapríčiňuje nárast nákladov na nízkokvalifikovanú 
prácu, že vytvorenie sociálnej siete spôsobuje zneužívanie sociálnych dávok a zníženie 
motivácie pracovať, že vysoké dane znižujú ekonomickú aktivitu v krajine a ohrozujú 
spravodlivosť, že príliš veľké verejné výdavky na sociálnu pomoc vedú k zadĺženosti 
ekonomiky. O chorých a slabých sa má starať rodina, cirkev alebo obec. Okrem toho sa 
možno poistiť proti neočakávaným udalostiam, pričom ideálne je súkromné poistenie 
založené na trhových princípoch, ktoré nepriamo pôsobí ako stimul výkonnosti a produktivity 
práce. Na druhej strane iná skupina ekonómov podčiarkuje mnohé výhody štátov so silnou 
sociálnou politikou pri zachovaní konkurencieschopnosti a ekonomického rastu. Sociálny štát 
zostane pravdepodobne naďalej jednou z charakteristík moderného štátu. Výzvou však 
zostáva nájsť čo najmenej nákladný systém, ktorý by bol všeobecne dostupný, primeraný, 
vedel zabezpečiť udržateľný životný štandard, nielen pomoc chudobným obyvateľom. Jeho 
úlohou by malo byť zefektívnenie verejného sektora, podpora malého a stredného podnikania, 
poskytovanie daňových úľav predovšetkým domácim spoločnostiam pri celkovom zvyšovaní 
produktivity ekonomiky.  

Verejné výdavky a verejné príjmy sú spojité nádoby. Je riešením ako získať čo najvyššie 
príjmy zvýšením progresie zdanenia? Opodstatnenie zavedenia progresívnej daňovej sadzby 
súvisí s distribučnou funkciou daní. Distribúcia v oblasti daní predstavuje na jednej strane 
odobratie jednej (prípadne viac, či menej) peňažnej jednotky subjektu s vyšším príjmom a na 
strane druhej na základe solidarity pridelenie tejto jednotky subjektu s nižším príjmom.. Kedy 
však už ide o hranicu chudoby obyvateľstva (ktorá by zrejme už nemala byť postihnutá 
daňami) a od ktorej hranice dosiahnutých dôchodkov už možno hovoriť o bohatstve? V 
nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, solidárne vyšší „príspevok“ bohatšej časti 
obyvateľstva prostredníctvom progresívne navrhnutých daní súčasne možno interpretovať aj 
ako prostriedok na zabezpečenie určitej sociálnej rovnosti a spokojnosti medzi jednotlivými 
obyvateľmi, keďže sa tak znižujú príjmové rozdiely daňových subjektov. Nie je však takýto 
prejav solidárnosti iba trestaním úspešnosti obmedzujúci slobodu jednotlivca?  

V súvislosti s nastolenými otázkami môžeme konštatovať, že problematika sociálneho 
štátu je mimoriadne zložitá. Ťažko sa hľadá všeobecne prijateľné riešenie, ktoré by bolo 
prospešné všetkým sociálnym vrstvám pri súčasných ekonomických podmienkach.  
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