MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
UNIVERZITA V BRNĚ
FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ

Sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference

"REGION V ROZVOJI SPOLEČNOSTI 2009"
pod záštitou děkanky FRRMS prof. Ing. Ivy Živělové, CSc.

15. října 2009

Vydavatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

NAŠI SPONZOŘI:

Vydavatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ISBN: 978-80-7375-330-6

Obsah
Seznam příspěvků
ÚVODNÍ SLOVO / Živělová Iva ................................................................................................ 6
PROBLEMATIKA VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTI DOKUMENTŮ PRO ROZVOJ ÚZEMÍ / Bašová Markéta .. 8
ROZVOJ VENKOVSKÝCH REGIONŮV KONCEPCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU / Bečvárová
Věra .....................................................................................................................................11
VARIABILITA SPOTŘEBITELSKÝCH CEN MLÝNSKÝCH A PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ V KRAJÍCH ČR /
Blažková Ivana .....................................................................................................................18
MĚŘENÍ KONVERGENCE V ROZVOJI REGIONŮ / Bohumil Minařík, Jaroslav Dufek ....................24
ÚLOHA INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE V ROZVOJI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ / Brešová Jitka .......31
PROBLEMATIKA MALÝCH OBCÍ A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ / Čermák Jiří ...............................37
REGION JAKO HNACÍ HNACÍ SÍLAROZVOJE / Černý Martin ........................................................42
PRIMÁRNY POTENCIÁL MIKROREGIÓNU STRÁŽE / Dolná Zuzana, Němethyová ........................48
PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE VE SLOVENSKÉ REPUBLICE / Domesová Marcela .....................54
STATISTICKÁ ANALÝZA STÁRNUTÍ OBYVATEL V OKRESECH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE / Dufek
Jaroslav, Minařík Bohumil ....................................................................................................60
NĚKTERÉ SPECIFICKÉ RYSY DEMOGRAFICKÉ ANALÝZY VÝVOJE OBYVATELSTVA MALÝCH LOKALIT /
Fiala Tomáš, Langhamrová Jitka ..........................................................................................67
MARKETINGOVÝ VÝZKUM PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD / Foret Miroslav ...............................................73
MOŽNOSTI DIVERZIFIKACE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI REGIONÁLNÍCH PRODUCENTŮ MLÉKA /
Hanákova Romana ..............................................................................................................79
POLITIKA ROZVOJA VIDIEKA EÚ V BUDÚCNOSTI / Chrenekova Marcela ....................................87
ANALÝZA DISPARIT EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI REGIONŮ V ČR / Jansky Jaroslav, Somerlíková
Kristina .................................................................................................................................98
SYSTÉMY HODNOTENIA KVALITYSLUŽIEB UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ NA VIDIEKU VO VYBRANÝCH
KRAJINÁCH EU / Jarábková Jana .......................................................................................105
SROVNÁVACÍ ANALÝZA KRAJŮ ČR PODLE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ NEZAMĚSTNANOSTI / Kába
Bohumil ..............................................................................................................................113
PROBLÉM REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE VĚKOVÉ STRUKTURY PŘI ODHADU DĚTSKÉ SLOŽKY
POPULACE / Kačerová Eva .................................................................................................118
POJETÍ VENKOVA PROBLÉMY A METODIKA / Klufová Renata, Ivana Faltová Leitmanová, Eva
Cudlínová, Milan Jílek, Ladislav Rolínek ............................................................................124
VLIV DOTACÍ NA HOSPODAŘENÍPODNIKU BĚHEM PATNÁCTILETÉHO OBDOBÍ / Kolmanová Jana 132
REGIONÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA AKTUÁLNÍ PŘÍKLAD SRÍ LANKY / Kopecký Pavel ...............139
JE MOŽNÉ PŘIŘAZOVAT BRNO A OSTRAVU MEZI TZV. "SHRINKING CITIES" / Krejčí Tomáš,
Klusáček Petr, Lorencová Helena ......................................................................................144
REGIONÁLNÍ FUNKCE KRAJE A VEŘEJNÁ PODPORA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ / Kupčák Václav .151
REGION V ROZVOJI SPOLEČNOSTI - LESNICTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ / Kutý Miroslav ..........157
SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ VE VYBRANÝCH REGIONECH / Letalova Petra ..................162

CONSUMPTION, PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF BASIC / Maitah Mansoor ...................169
KONKURECESCHOPNOST REGIONŮ / Měrtlová Libuše ..........................................................179
VYUŽITÍ CBA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE MOŽNOSTI A
/ Miškolci Simona ................................................................................................185

OMEZENÍ

VÝZNAM VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV NA MZLU V BRNE Z REGIONÁLNEHO I GLOBÁLNEHO HĽADISKA /
Mocková Nataša.................................................................................................................193
EKONOMICKÉ RYSY ČINNOSTI A SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŮSOBNOSTI V SOUČASNÝCH ČESKÝCH
DRUŽSTVECH / Novotný Jiří, Mikuš .....................................................................................198
POPULAČNÍ VÝVOJ REGIONU PODLUŽÍ / Palát Milan ..............................................................205
MIKROREGIONÁLNE ZDRUŽENIE AKO JEDNA Z FORIEM SPOLUPRÁCE OBCÍ / Papcunová Viera,
Beresecká Jana..................................................................................................................212
KRITIKA IMPLEMENTACE INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE / Plaga
Robert, Přenosil Jan ...........................................................................................................219
MANAGEMENT ROZVOJE OBCÍ V ČR / Ponikelský Petr ..........................................................224
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MIKROREGIONU / Pospíšil Jiří .........................................................228
ZMĚNY V DEMOGRAFICKÉM CHOVÁNÍ KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY / Prášilová Marie, Hošková
Pavla ..................................................................................................................................237
ANALÝZA INFRAŠTRUKTÚRY MIKROREGIÓNU DOLINA ČERGOVA / Pustá Beáta, Solár Vladimír245
REGIONAL CULTURES CUT ACROSS BOUNDARIES / Rosická Zdena .......................................250
ENTROPIE JAKO HODNOTOVÝ NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY / Sabolovič Mojmír ..................253
URBANIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT / Smělíková Edita .....................................258
POROVNÁNÍ DEMOGRAFICKÉHOVÝVOJE V ČR SE ZEMĚMI EU / Svatošová Libuše ...................265
STRUKTURA A ROZSAH DOTACÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH RŮZNÉHO VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ /
Svobodová Eliška, Vinohradský Karel ................................................................................271
PRIORITY ROZVOJE VENKOVSKÝCH OBCÍ POHLEDEM MÍSTNÍCH AKTÉRŮ / Svobodova Hana ....277
INTERKULTURÁLNÍ VZTAHY A INTERKULTURNÍ JAZYKOVÉ KOMPETENCE / Sykorová Jitka .........283
REGIONÁLNÍ VARIABILITA TRŽNÍCH CEN POTRAVINÁŘSKÉ PŠENICE KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY /
Syrovatka Pavel .................................................................................................................285
ANALÝZA ZMĚN V KOMODITNÍ VERTIKÁLE PRASATA - VEPŘOVÉ MASO V HLAVNÍCH PRODUKČNÍCH
CENTRECH / Tamáš Vojtěch ...............................................................................................291
VÝVOJ REGIONÁLNEJ POLITIKY NA SLOVENSKU V ROKOCH 1990 - 2001 / Vavrek Martin .........304
DAŇOVÁ POLITIKA A ÚLEVY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ / Vilhelm Václav, Picková Alice .....................310
A STRONG REGION IS STRONG THROUGH ITS MUNICIPALITIES /

Vojvodíková Barbara ..........318

VÝVOJ VELIKOSTNÍ STRUKTURY ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ EU REGIONÁLNÍ POHLED / Zdrahal Ivo
...........................................................................................................................................324
KVANTIFIKACE SOUČASNÉHO STAVU VENKOVSKÉ TURISTIKY V ČR / Zeipelt Rudolf, Jindrová
Andrea ...............................................................................................................................331
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY / Živělová Iva ..........................................335

Prezentace z plenárního zasedání konference
ROZVOJOVÉ PROJEKTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE / Minařík Ivo ............................................343
AKTUÁLNÍ OTÁZKY REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČESKÉ REPUBLICE / Postránecký Josef ...............358
PODPORA ROZVOJE MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE NEJEN Z EVROPSKÝCH PROSTŘEDKŮ / Volná
Pavlína ...............................................................................................................................371
NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY, O. S. / Winter František ...........389

Úvodní slovo
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií vznikla jako v pořadí pátá fakulta
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 2008. Základním podnětem pro
vznik fakulty byl narůstající význam a váha sociálně ekonomického vývoje regionů pro
vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých států EU, nároky rozvoje regionů na role lidského
kapitálu a vysokoškolsky vzdělaných odborníků zvláště, měnící se regionální vazby vývoje
zemědělství, lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu ve venkovském sídelním
prostoru i společenská potřeba výchovy odborníků pro problematiku rozvojového světa.
Podnětem pro vznik fakulty byla i realizace strategie rozvoje Mendlovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně a dlouhodobého záměru její činnosti, spojená se
společensky efektivním využitím personálních a materiálních předpokladů rozvoje
vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti univerzity.
Příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků s profilem orientovaným na regionální rozvoj,
na regionální aspekty, podnikání, s předpoklady pro působení v regionální a místní veřejné
správě, v institucích systému podpory a financování rozvoje regionů, mikroregionů a
meziregionální spolupráce v podnicích agrobusinessu, v institucích a organizacích
zaměřených na trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů zemědělství i lesnictví, je zvlášť
významnou složkou rozvoje regionálních lidských zdrojů.
Zemědělství, lesnictví a na tyto národohospodářské sektory navazující zpracovatelský
průmysl zaznamenaly ve druhé polovině minulého století převratný vývoj. Probíhající
procesy integrace a globalizace výroby a obchodu s potravinami vedly k formování
agrobusinessu, komoditních potravinových vertikál a potravinových sítí. Tyto procesy se ve
vztahu k regionálnímu rozvoji a vývoji venkova projevují především v omezení rozsahu
pracovních příležitostí v měnící se váze těchto odvětví v ekonomice regionů. Ve stejném
období se zvyšoval a dále zvyšuje význam mimoprodukčních přínosů zemědělství a
lesnictví, zejména pak přínosů pro trvale udržitelný rozvoj, pro utváření životního prostředí,
zejména kultivované krajiny.
Výzkum vývojových tendencí agrobusinessu a sociálně ekonomických souvislostí trvale
udržitelného multifunkčního zemědělství, regionálních a síťových struktur z hlediska
nerealizovaného potenciálu venkovského prostoru a jeho sociálně ekonomické revitalizace
jsou základními tématickými směry výzkumné činnosti pracovišť Fakulty regionálního rozvoje
a mezinárodních studií.

Prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
děkanka FRRMS MZLU v Brně

Příspěvky

Problematika vypovídací schopnosti dokumentů pro rozvoj
území
Markéta Bašová
Abstrakt
Cílem příspěvku je upozornit na některé nedostatky při tvorbě strategických územních
dokumentů. Na základě výsledků analýzy lze konstatovat, že za nejčastější nedostatek lze
označit nepochopení obsahu dokumentu z důvodu složitého vyjadřování v dlouhých větných
spojeních a nevhodného používání slovních tvarů, a dále v nedostatečném využívání
nástrojů analýz pro vyhodnocení zjištěných údajů, což snižuje jejich vypovídací schopnost.

Klíčová slova:
Vypovídací schopnost, analýza, statistické metody

Úvod
Strategické dokumenty pro rozvoj území (dále jen dokument) jsou pořizovány
samosprávními územními celky, mikroregiony, sdruženími obcí nebo jinými subjekty, a to ze
dvou důvodů. Jednak pořízení dokumentů je nařízeno zákonem nebo se jedná o aktivitu
zástupců obcí, kteří chtějí svým iniciativním přístupen změnit životní podmínky (ekonomické,
sociální, kulturní apod.) v daném území. Cílem těchto dokumentů je analyzovat území
a navrhnout opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo příčin, které brání územnímu
rozvoji. Mezi nejčastěji analyzované údaje patři: ekonomické ukazatele, nezaměstnanost,
daňová výtěžnost, podnikání, bydlení, kultura, tradice, cestovní ruch a řada jiných. V těchto
případech se jedná většinou o údaje získané ze statistických výkazů, průzkumů nebo
místních zdrojů, které se vyhodnocují, a na jejich základě se navrhují opatření. Tyto
dokumenty poté slouží zástupcům samosprávy jako závazné dokumenty pro rozvoj území,
pokud jsou schváleny orgány obce.

Posouzení z lingvistického hlediska
Důležitým předpokladem naplnění cílů dokumentu je jeho pochopení nejen orgány obce
a jejich zaměstnanci, ale také obyvateli obce nebo daného území (mikroregionu apod.).
K nepochopení cílů a návrhů opatření obyvateli nebo zaměstnanci obecních úřadů dochází
velice často, ale málokdy je někdo ochoten tento fakt přiznat, aby nedošlo ke ztrátě autority.
Správný výklad stanovených cílů a opatření je nutný pro přesvědčení veřejnosti a pro její
„vtažení“ do realizace naplňování plánu rozvoje obce. Pokud občané nejsou přesvědčeni o
skutečnosti, že budou-li postupovat podle daného dokumentu („návodu“), mohou ve své
obci mnohé změnit, což jim přinese zkvalitnění života, dochází vždy k útlumu až k ukončení
veškerých aktivit s odůvodněním „to nepotřebujeme“ nebo „to jsou pro nás zbytečně
vyhozené peníze“. Úroveň pochopení - nepochopení obsahu díla (jeho přijetí-nepřijetí)
vychází z místních podmínek území, vzdělanosti, rozložení sociálních skupin a jiných
faktorů. Tento jev lze nejvíce sledovat ve středních a malých obcích. Největší překážkou je
složité vyjadřování a dlouhé pasáže, v nichž je řada pojmů, obratů a výkladů, jimž nerozumí.
Dále z toho vyplývající složité administrativní úkony, které musí vykonávat a které musí
občanům obce zdůvodnit a vysvětlit. Na druhou stranu takto závažný dokument nemůže být
zpracován jednoduchým jazykem, protože by tím jeho užitná hodnota velmi klesla. Navíc
jsou v něm využity nástroje různých vědních oborů, což je další překážka k pochopení
dokumentu.
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Musíme konstatovat, že používání odborných výkladů, složitých větných spojení, citací
paragrafů, překladů z odborných časopisů a používání převzatých anglických slov se
v dokumentech používá stále častěji a je to nutnost; avšak vzdělanost a osvěta, zvláště
u malých obcí, ve kterých dochází k migraci obyvatel, roste pomaleji než ve velkých
městech. Proto je zcela logické, že v řadě případů obce nemají o tuto činnost zájem. Každý
autor si musí uvědomit jaké skupině nebo skupinám obyvatel bude dokument sloužit a na
základě tohoto poznání pak zvolit vhodnou strategii tvorby nebo prezentace dokumentu. Ale
kde je hranice mezi odborným vyjadřováním a možnostmi pochopení lidí. To je velmi složitá
otázka a odpověď na ni je složitá, protože vždy se bude jednat o komunikaci mezi různými
sociálními skupinami a podnikatelskými zájmy zhotovitele dokumentu.
Tíha tvorby strategických dokumentů ale nevázne jen na autorech. Je to společné dílo
zhotovitele, objednatele, orgánů obcí a zájmových skupin, vycházející z vědeckých poznání,
legislativy a ze vzdělanosti a znalosti obyvatelstva. Zde se otvírá prostor pro činnost
vysokých škol. Řešení tohoto problému je dle našeho názoru ve zjištění skutečných hodnot
obyvatel venkova, jejich ekonomických, sociálních a kulturních potřeb a ve zvýšení úrovně
vzdělanosti a udržení vzdělaných a podnikavých lidí v těchto obcích. To je úkol politický,
nicméně argumenty a podklady pro politická rozhodnutí mohou připravit vysoké školy na
základě výzkumu.
Používání statistických metod
Druhým nedostatkem, který jsme shledali ve vypovídací schopnosti těchto dokumentů, je
absence analýz zjištěných a prezentovaných dat. Zjištěná data o území jsou setříděná
v tabulkách, jsou z nich vytvořeny grafy a přehledy, ale v žádném dokumentu jsme nenalezli
použití moderních metod analýz a modelování, pomocí nichž by byly vytvořeny analýzy
a prognózy možného budoucího vývoje sledovaného ukazatele nebo ukazatelů, a na základě
kterých by teprve potom byly stanoveny cíle a vytvořeny návrhy opatření ke změně stavu.
Z dokumentů, které jsme studovali, usuzujeme, že odborné analýzy dat se neprovádí,
i když v dokumentu se uvádí odkazy typu: „na základě provedené sociálně-ekonomické
analýzy byly zpracovány …“. V době sepsání tohoto příspěvku, jsme již nemohli ověřit, jaké
analýzy byly pro vyhodnocení dat použity, proto budeme dále vycházet z našeho názoru
o chybějících odborných analýzách založených na matematických nebo statistických
metodách.
Nejčastěji používaná SWOT analýza nebo tabulkové (grafické) porovnání – vyhodnocení
s podobnými subjekty je pro dokumenty strategického významu nedostatečné a je zde velké
riziko chyby, která pokud nebude zjištěna včas, povede k mylným závěrům, které mohou mít
pro rozvoj území negativní důsledek. Jak uvádí prof. Hindls v publikaci Statistika pro
ekonomy (1, str. 11)1: „Práce s tabulkami a grafy je jen nutným úvodem. Ale jejich vypovídací
schopnost je omezená a jejich použitelnost pro provádění hlubších analýz nulová.“.
Při tvorbě dokumentu se používají data zjištěná v minulosti za určitý časový úsek. Je
velmi pravděpodobné, že tato data nejsou analyzovana z hlediska možné odchylky od
normálu – zda data nevykazují nepřiměřenou odchylku, která může být způsobena
ovlivněním ukazatele nespecifikovanou událostí v rozhodujícím (sledovaném) časovém
úseku. Pokud použitá data budou vykazovat nestandardní odchylku, která se analýzou
nezjistí, je zcela jisté, že závěry z nich učiněné budou s touto chybou prezentovány
a účinnost navržených opatření klesne v závislosti na velikosti chyby. Tato skutečnost může
velmi výrazně ovlivnit budoucí vývoj území.
Dalším nedostatkem z pohledu analýzy zjištěných dat o území je absence analýzy
dynamického vývoje ukazatelů v čase – analýza časových řad a zjištění trendů. Pomocí této
metody můžeme celkem relativně přesně odhadnout budoucí vývoj sledovaného ukazatele.
Musíme si ovšem uvědomit, že na tento ukazatel působí nespočetná množina známých
HINDLS R. a kol. Statistika pro ekonomy. 8. vydání. Praha: Professional Publishing,
2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.
1
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i neznámých jevů, která tento ukazatel bude ovlivňovat. I přesto lze konstatovat, že užití této
metody bude přesnější než vyhodnocení na základě tabulek a znalosti místních poměrů.
Výsledky časových řad a vypočtené trendy mohou orgánům samosprávy posloužit také jako
hodnotící ukazatele při vyhodnocení dokumentu z hlediska naplnění očekávaných cílů.

Shrnutí
Problematika vypovídací schopnosti dokumentů, jejich pořízení a aplikace v reálném
životě je velmi široká. Nejdůležitější limity představují cena za dílo a čas pořízení včetně
aplikace. U pořizovatelů stále přetrvává názor, zvláště u malých obcí, o jejich zbytečnosti,
jelikož jazyk, kterým jsou psány, cena za pořízení dokumentu, náklady na administrativu
z toho plynoucí a náklady na zavedení navržených opatření do praxe jsou pro tyto obce
nepřijatelné. Zástupci obcí nejsou ve většině případů také schopni posoudit, zda informace
a údaje v dokumentech jsou relevantní. Pokud dojde ke spojení těchto dvou faktů – snížená
vypovídací schopnost a nerelevantní údaje, dochází skoro vždy ke zkolabování činností
navržených dokumentem. Větší města mají výhodu oproti menším, protože mají k dispozici
větší potenciál možností, jak kolapsu zabránit a to se jim daří. Ale i větší města jsou
limitována finančními prostředky a časem.
Zhotovitelé dokumentů o těchto problémech vědí, a proto se musí podřídit finančním
možnostem pořizovatele. V první řadě je to cena za dílo, které se vše podřizuje, nutí
zhotovitele provádět úpravy v neprospěch díla. Na druhou stranu zhotovitelé dokumentu
využívají neznalosti objednatelů a pomocí jednoduchých metod provádí zjišťování dat a jejich
vyhodnocení. Lze vysledovat, že některá určitá data jednoho typu jsou použita ve více
dokumentech, pouze s drobnými obměnami. Z toho lze usoudit, že tato data jsou pro
dokument irelevantní. A to vše se poté odrazí na kvalitě dokumentu, jeho vypovídací
schopnosti, v procesu jeho zavádění do praxe a hlavně při jeho vyhodnocování v budoucnu.
Tomu se dá zabránit pomocí využití statistických metod při vyhodnocování dat.
Cílem tohoto příspěvku není dopodrobna určit taxativně všechny okolnosti ovlivňující
tvorbu dokumentu a vyjmenovat všechny metody analýz, které zvýší vypovídací schopnosti,
ale snahou autorů je upozornit na „přehlížené“ negativní faktory ovlivňující tyto dokumenty. A
dále upozornit na možnosti výzkumu v této oblasti, jež by mohly velmi prospět zvláště
malým obcím, které v současné době potřebují zvýšenou pomoc nejen od státu.
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Rozvoj venkovských regionů v koncepci společné
zemědělské politiky EU
Věra Bečvářová

Abstrakt
Od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 jsou celkový rozměr, rámec
i úroveň podpory, stejně jako formy regulačních zásahů v zemědělství a agrárním sektoru
v zásadě podřízeny pravidlům a limitům Společné zemědělské politiky Evropských
společenství (dále SZP). Již od počátku devadesátých let minulého století jsme však svědky
a nyní i aktéry změn této jedné z nejstarších evropských komunitárních politik, která je
nucena reagovat na měnící se vnitřní i vnější ekonomické a společenské prostředí.
Příspěvek je věnován ekonomickým souvislostem změn ve strategii SZP a jejích reforem
v posledních dvaceti letech jakož i hodnocení přístupů k řešení podpory rozvoje tohoto
sektoru pro období do roku 2013. Na základě analýzy Programů rozvoje venkova a
komparace váhy jednotlivých priorit financování aktivit z prostředků Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova jednotlivých členských zemí EU dokumentuje široké
spektrum přístupů a možnosti řešení podpory rozvoje zemědělství a venkova při aplikaci
obecného rámce a závazných pravidel této politiky v konkrétních podmínkách 27 členských
zemí Evropské unie.
Zabývá se otázkami možnosti individuálních přístupů k realizaci evropského modelu
multifunkčního zemědělství v souvislosti s vývojem podmínek globalizujícího se prostředí
světového agrobyznysu. Hodnotí základní rozdíly v koncepci využití evropských fondů
v programech jednotlivých členských států z hlediska vytváření podmínek budoucího rozvoje
agrárního sektoru jako jednoho z klíčových nositelů dalšího rozvoje v regionech.

Klíčová slova
Agrární politika, globalizace, evropský model, konkurenceschopnost, liberalizace trhu,
multifunkční zemědělství, program rozvoje venkova, reformy

Úvod
Původní vize evropského modelu zemědělství jako multifunkčního odvětví, která se stala
jedním z motivů poměrně radikálních změn ve strategii i nástrojích Společné zemědělské
politiky Evropské unie na přelomu tisíciletí, je v současném období stále častěji
konfrontována s globalizujícím se prostředím agrárních trhů. Promítá se ve vertikálních i
horizontálních souvislostech vývoje celého segmentu ekonomiky navazujícího na produkci
zemědělských komodit.
Podstatně se mění pravidla, ale i podmínky konkurenceschopnosti výrobců na
globalizujících se trzích potravin i dalších komodit zemědělského původu. Prosazují se
v reálném prostředí bez ohledu na rámce dosud vymezované hospodářskými politikami
jednotlivých států či nadnárodních uskupení. Ovlivňují rozměr i vývoj struktury výroby a tím
zasahují do ekonomických podmínek dalšího vývoje zemědělství i celého agrárního sektoru
v obecném, odvětvovém i regionálním kontextu.
Nejedná se však zdaleka pouze o výrobní rozměr tohoto odvětví resp. agrárního
sektoru. V daných souvislostech a důsledcích úzké podmíněnosti vzájemných vazeb
produkční a mimoprodukční role zemědělství se významně promítá právě v tvorbě
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konkrétních podmínek i možností rozvoje jednotlivých regionů nejen v momentální situaci,
ale i ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Dnešní situace a očekávání
dalšího vývoje proto staví před tvůrce agrární politiky podstatně složitější témata vyžadující
objektivizaci v přístupech k řešení perspektivy vývoje celého sektoru jako jednoho
z klíčových faktorů života a rozvoje (nejen) venkovských regionů.

Materiál a metodika
Příspěvek je zaměřen na problematiku ekonomických souvislostí změn ve strategii
tvorby modelu evropského zemědělství a jejich reflexi v koncipování Společné zemědělské
politiky v Evropské unii (dále SZP). Zabývá se podstatou reforem této politiky v posledních
dvaceti letech a úlohou programů řešení podpory rozvoje tohoto sektoru pro období do roku
2013. Na základě komparací přístupů jednotlivých členských zemí EU v konkrétní aplikaci
obecného rámce a závazných pravidel této politiky analyzuje rozdílné přístupy řešení
podpory rozvoje zemědělství a venkova v konkrétních podmínkách evropského regionu.
Zabývá se otázkami individuálních přístupů k realizaci evropského modelu multifunkčního
zemědělství a jeho reflexe na podmínky globalizujícího se prostředí v koncepci využití
evropských fondů v programech jednotlivých členských států.
Metodicky vychází ze systémové analýzy změn ekonomického prostředí vyvolaných
vnitřními i vnějšími faktory vývoje evropského a světového potravinového hospodářství.
Specifikuje základní etapy vývoje SZP a upozorňuje na rozhodující faktory změn
promítajících se do formování modelu multifunkčního evropského zemědělství a jeho
podpory při užití centrálně utvářených fondů Na příkladě analýzy plánů užití prostředků
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova charakterizuje rozdílnost strategických
přístupů rozhodujících agrárních producentů v této oblasti. V příspěvku jsou využity poznatky
z rozpracování teoreticko-metodologických východisek vztahujících se ke zkoumání dané
problematiky a některé závěry vyplývající z mezinárodních komparací a analýz k otázkám
agrární politiky.

Výsledky a diskuse
Ocenění přínosů zemědělství v měnícím se vnitřním i vnějším ekonomickém a
společenském prostředí v jeho produkční roli i ve smyslu jeho pozitivních externalit se stává
v posledních letech jedním z rozhodujících argumentů řešení změn ve strategii a konkrétních
reformách modelu této jedné z nejstarších evropských komunitárních politik.
V samotné historii vývoje SZP lze specifikovat několik etap, které dokumentují dynamiku
vývoje agrárního sektoru Evropského společenství i změny v nazírání na jeho úlohu v rozvoji
společnosti v podstatě již od počátku formování strategie této politiky. Týkají se jak postavení
agrárního sektoru v ekonomice obecně tak i přístupů, forem a nástrojů, jimiž byl tento sektor
legislativně a ekonomicky usměrňován.
Rozhodující důvody, které původně vedly k preferenci uplatnění nástrojů typu podpory
cen ve společné zemědělské politice, postupně ztrácely své opodstatnění. Obecně se zvýšila
výkonnost evropského agrárního sektoru. Naopak vysoké ceny a záruky, poskytované
zemědělcům prostřednictvím těchto podpor dále stimulovaly růst produkce až na úroveň
překračující absorpční schopnost evropského agrárního trhu. Již od poloviny sedmdesátých
let dvacátého století se objem zemědělské produkce zvyšoval o 2 až 3 % ročně, zatímco
vnitřní poptávka stoupala meziročně pouze o 0,5 %. Rostoucí objemy subvencovaných
exportů vyvolávaly kritiku ze strany obchodních partnerů nejen svou finanční náročností, ale i
tím, že přispívaly ke stlačování světových cen zemědělských produktů. Osmdesátá léta byla
charakterizována dalším prohlubováním rozporů v obchodní sféře a rostoucími výdaji na
zemědělskou politiku. Proto musela být v systému SZP přijímána další opatření k omezování
produkce. Konkrétně se týkala zavádění produkčních kvót a důsledné stabilizace agrárního
rozpočtu, které vyústily v rozsáhlejší reformní opatření v této politice.
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Formování dvou pilířů podpory zemědělství v modelu SZP EU
Již v průběhu osmdesátých let byly současně připravovány a postupně aplikovány
integrované rozvojové programy multisektoriálního charakteru, přičemž některé z nich
specificky oslovovaly právě venkovské regiony. Tento přístup vyústil v reformu strukturálních
fondů v roce 1988. K dalšímu rozvoji došlo po roce 1993, po schválení druhé generace
víceletých programů strukturálního rozvoje.1
Koncepční změny v samotné zemědělské politice se začaly realizovat počátkem
devadesátých let dvacátého století. V roce 1992 byla přijata první zásadní reforma SZP (Mac
Sharryho), která podstatně omezovala nástroje podpory tržních cen a posilovala
spolufinancování strukturálních změn. Musela reagovat nejen na růst výdajů spojených
s původní politikou, ale i na závazky uruguayského kola GATT a navazující jednání WTO.
Následně, zejména po rozšíření EU o Rakousko, začal být výrazněji prosazován tzv.
evropský model zemědělství. V tomto modelu se významně preferovalo pojetí multifunkční
úlohy zemědělství. Model byl koncipován tak, aby dokázal zohlednit specifika evropského
zemědělství a uznat významnost veřejných statků, který tento sektor produkuje v podobě
údržby kulturního stavu krajiny, jejího osídlení, ochrany přírodních zdrojů a vyšších nároků
na metody zemědělské výroby v hustě osídleném evropském prostoru.
EU se přihlásila k evropskému modelu zemědělství Deklarací z Corku v roce 1996. Na
této bázi se začíná formovat politika rozvoje venkova, ochrany životního prostředí a
multifunkčního přístupu k evropskému zemědělství. V tomto kontextu se tvoří druhý Pilíř SZP
zaměřený právě na podporu strukturálních změn a na politiku rozvoje venkova. Rovněž
další reforma, zpracovaná v rámci přípravy Berlínské dohody v roce 1998, která se stala
součástí opatření k růstu efektivnosti činnosti evropských společenství v Agendě 2000,
potvrzuje tezi, že zemědělství není čistě ekonomickým sektorem, ale že plní další důležité
celospolečenské funkce. V tomto smyslu byly posíleny i rozpočtové prostředky podporující
rozvoj venkova a byla zjednodušena pravidla v této oblasti.
Agenda 2000 nesporně znamenala nový impuls v podpoře venkovského rozvoje.
Zemědělcům ve znevýhodněných oblastech (Less Favoured Areas, LFA) byla přiznána
možnost finanční kompenzace.2 Navíc byla podpořena další opatření pro rozvoj venkova pro
nejméně rozvinuté regiony EU s HDP/os. nižší než 75 % průměru EU, a to na základě
hodnocení regionálních jednotek NUTS 2, ze záruční sekce EAGGF.
Rok 2002 znamenal pro další vývoj SZP další z důležitých mezníků. Bruselský summit
schválil francouzsko-německý návrh stabilizace zemědělského rozpočtu rozšířené EU3 a na
summitu v Kodani na podzim 2002 bylo dosaženo dohody o podmínkách rozšíření EU o 10
nových členů, včetně ČR. V roce 2003 se Evropská komise rozhodla pro ofenzivní přístup k
jednáním o zemědělské kapitole ve WTO a využila svého mandátu daného Radou, aby
připravila střednědobé vyhodnocení SZP (Mid-term review). Kromě vyhodnocení SZP byl
současně předložen návrh na zásadní reformu této politiky4. Základním problémem byla
1

2

3

4

Bylo uznáno, že venkovský rozvoj není řešitelný pouze změnou zemědělských struktur, nýbrž že je
zapotřebí vícesektorového přístupu a diverzifikace ekonomických aktivit na venkově. Na druhé
straně myšlenka teritoriální koncentrace, která byla vlastní strukturální politice v jiných oblastech,
nebyla aplikovatelná v případě venkovských oblastí, a to již s ohledem na plošné změny SZP.
Podpory znevýhodněných oblastí LFA byly Agendou 2000 rozšířeny na oblasti, v nichž jsou
zemědělci omezeni z důvodů ochrany složek životního prostředí.
Tímto rozhodnutím vymezila EU pro své zemědělství mezi roky 2006 a 2012 rozpočet na úrovni
roku 2006 povýšený o 1 % inflačního nárůstu. Výše uvedená rozhodnutí ve vztahu k zemědělské
politice znamenala ve svém důsledku tlak snížení agrárních výdajů, neboť inflace v EU převyšuje 1
%, a vzhledem k tomu, že v roce 2004 se očekávalo rozšíření EU o 10 nových členů, výdaje na
agrární politiku rozšířeného Společenství musely být řešeny již v rámci takto stabilizovaného
rozpočtu.
Negociačně šlo o vytvoření lepší vyjednávací pozice EU pro jednání ve WTO.
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změna charakteru přímých kompenzačních plateb EU, které byly přechodně tolerovány
pouze do roku 2003 a jejich transformace do podoby přímých plateb nevázaných na objem
produkce.
I z hlediska financování se dále zvýšil důraz na podporu mimoprodukčních funkcí
zemědělství, na ochranu životního prostředí a bezpečnosti spotřebitelů. S postupnou aplikací
systému oddělených plateb od produkce se pozornost zaměřuje na regionální/sociální
problémy a ve větší míře je využíváno nástrojů na podporu rozvoje venkova s cílem tlumení
vznikajících sociálních a strukturálních problémů, kdy podpora venkovského rozvoje začíná
být orientována nejen na zemědělské výrobce, ale i na další subjekty na venkově, včetně
municipalit.
Myšlenka komplexního řešení dalšího rozvoje agrárního sektoru včetně nezbytného
posílení kritérií ochrany životního prostředí, krajiny a účasti na celkovém rozvoji venkova
začala být aktuální v době, kdy se EU v rámci jednání WTO více otevřela obchodní výměně
a tím tlaku konkurenceschopné produkce ze světových trhů. Globalizace agrárních trhů,
vyšší nároky spotřebitelů na kvalitu a bezpečnost potravin a také proces rozšíření EU
znamenal pro další strategii evropského zemědělství nové výzvy, na které reagovala
omezením podpory v Pilíři I a narůstající vahou opatření Pilíře II SZP.
Komplexní řešení systému podpory rozvoje zemědělství a venkova
Strategie podpory evropského zemědělství jako rozhodujícího a aktivního nositele
rozvoje venkova, a to v jeho produkčních i mimoprodukčních souvislostech dnes již 27 co do
vizí, podmínek i výkonnosti rozdílných členských států, se promítá i do koncepčního řešení
Programů rozvoje venkova (PRV) v současném období. V nařízení EK 1698/2005 o
ustanovení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (European Agricultural
Fund for Rural Development; EAFRD), který vstoupil v platnost v lednu 2007, byly
strategické priority vymezeny v rámci 4 os.
Pro tyto osy byly stanoveny pouze minimální limity vztahující se k rozdělení finančních
prostředků obecně. Členské země tak měly mimořádnou možnost pro samostatné
rozhodování podle znalosti svých konkrétních podmínek i stanovených cílů agrární a
regionální politiky. Jen stručně k charakteristice jednotlivých os a vymezeným limitům:
 OSA 1 - orientovaná na podporu konkurenceschopnosti zemědělství, agrárního a
lesnického sektoru - minimum 10 %,
 OSA 2 - zaměřená na vytváření předpokladů pro zlepšování životního prostředí a
krajiny - minimum 25 %,
 OSA 3 - orientovaná na podporu kvality života ve venkovských oblastech, která svým
pojetím diverzifikace aktivit venkova přesahuje původní problematiku zemědělství minimum 10 %,
 OSA 4 – LEADER podporující opatření založená na místních strategiích rozvoje v
rámci mikroregionů, (zasahuje do koncepce všech 3 os; minimum 5 %, nové členské
země 2,5 %).
K vytvoření představy o tom, jak výrazná je v jednotném rámci SZP diferenciace ve
strategických plánech i koncepčních přístupech k agrárnímu sektoru EU v jednotlivých
členských zemích lze využít výsledků analýzy a komparace Programů rozvoje venkova
jednotlivých členských zemí EU 27 a předpokládané využití prostředků EAFRD v rámci jeho
jednotlivých os v období 2007 - 2013.5
5

Pro uvedená srovnání bylo využito statistických podkladů členských států publikovaných EK, DG
Zemědělství a Rozvoje venkova k Programům rozvoje venkova na období 2007 – 2010 resp. 2013.
Rural Development in the EU, Statistical and Economic Information DG Agri and RD, 2008
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Filozofie jednotlivých členských zemí ve vztahu k agrárnímu sektoru se do značné míry
promítá právě v konkretizaci řešení této integrované podpory rozvoje zemědělství, agrárního
sektoru a venkova, ve volbě priorit a váze využití rozhodujících prvních tří os EAFRD.
Základní okruhy koncepce řešení, reprezentované podílem jednotlivých os ve struktuře
užití evropských zdrojů v jednotlivých členských zemích EU jsou dokumentovány na obr. 1.

Obr. 1 Koncepce využití EAFRD v zemích EU 27 v rozdělení výdajů podle základních
os v období 2007 - 2013
Jak vyplývá z porovnání proporcí předpokládané alokace podpory z prostředků
evropského zemědělského fondu v jednotlivých osách, i při dodržení stanoveného minima
podílu (10 : 25 : 10 :5), existují značné rozdíly v koncepci řešení jednotlivých členských států.
Je z nich zřejmý i přístup a zainteresovanost na vytváření podmínek pro rozvoj
podnikatelských subjektů v zemědělství a agrárním sektoru a jejich konkurenceschopnost na
evropském a světovém trhu. Pomineme-li problém asymetrie přímých plateb s negativními
důsledky pro nové členské země, právě z prostředků EAFRD se nabízely prostředky
k podpoře konkurenceschopnosti. Týká se využití možnosti zachycení moderních trendů a
postupů výroby, podpory inovací (a to nejen technologických) i vytváření předpokladů pro
plnění kvalitativních parametrů a environmentálních kriterií při provozování zemědělské
výroby a jejím zpracování do budoucna.
V těchto souvislostech mnohé napovídá porovnání proporcí výdajů na podporu
konkurenceschopnosti, tj. především porovnání proporce opatření osy 1 (programy
modernizace podniků, investice, přidávání hodnoty) a „agroenvironmentální“ stránky, tj. osy 2
(spojené mj. s platbami za přírodní a další znevýhodnění v rámci LFA a platbami v rámci
oblasti Natura) v jednotlivých zemích.
Všeobecně naplněn je požadavek posílení osy 2. Rozdíly z hlediska předpokládané
realizace programů jednotlivých zemí jsou však velmi výrazné. Pokud odhlédneme od
koncepce řešení podpory zemědělství v agrární politice zemí na britských ostrovech, kde je
environmentálně orientovaná podpora již dlouhodobě, a to komplexně a efektivně, propojena
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s produkčními aspekty, zejména s chovem skotu a dalších přežvýkavců a s produkcí mléka
v celé vertikále, potom se ČR svou preferencí osy 2 řadí k severským zemím a horskému
Rakousku.
Na druhé straně podíl osy 1, koncipované převážně přímo na podporu inovací a tvorby
předpokladů konkurenceschopnosti podniků v prvovýrobě i navazujících fázích, je v ČR
nejnižší nejen z nových členských zemí, které jsou navíc nuceny se vyrovnávat s nižší úrovní
přímých plateb v prvovýrobě. Vyšší podíl opatření osy 1 v celkové struktuře, a to při
podstatně vyšší angažovanosti dalších veřejných i soukromých výdajů, je i v této etapě
vývoje preferován i v takových rozhodujících producentských zemích původní EU 15, jakými
jsou Francie, Německo, Holandsko, Belgie ale i Španělsko a Itálie.
Pokud bychom odvozovali strategii podpory modernizace zemědělství jednotlivých zemí
z předpokládaného využití jednotlivých okruhů opatření v rámci samotné osy 1, kterou lze
v podstatě chápat jako „pilíř pro konkurenceschopnost“, i zde je poměrně značná
diferenciace ve volbě nebo přesněji řešeno váze podpory jednotlivých okruhů opatření.
Obecně v rámci osy 1 na prvních místech figurují opatření pro modernizaci zemědělských
podniků, obnovu produkčního potenciálu a přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým
produktům ve všech zemích, jejich váha je však i zde rozdílná. Porovnáme-li kupř. strukturu
uvažované alokace prostředků v ose 1 v ČR s rozhodujícími producenty EU, tj. Francií a
Německem, potom je to opět česká agrární politika, která předpokládá významně nižší
podporu modernizace zemědělství a inovací než programy obou výše uvedených zemí.

Shrnutí a závěry
Změna strategie SZP, postupně naplňovaná kroky jednotlivých reforem od počátku
devadesátých let dvacátého století, které vedly k formování Pilíře II, až po dnešní integrální
pojetí podpory rozvoje zemědělství a venkova, je spojena i se zásadní změnou systému a
nástrojů financování této politiky.
Na rozdíl od původního systému podpory cen je v současném modelu volba nástrojů
SZP typická růstem podílu transferů/dotací vyžadujících redistribuci důchodu. Tím se obecně
zvyšuje závislost podpory zemědělců i venkova na výdajích daňových poplatníků, tj. na
unijním rozpočtu a rozpočtu jednotlivých členských států
Tento problém nabývá na vážnosti zejména v podmínkách finanční krize provázené
tlakem navazujících článků zpracování a obchodu na další snižování hladiny
spotřebitelských cen potravin. Je nesporné, že problém oprávněnosti a míry redistribuce
společenských zdrojů ve prospěch venkovských oblastí bude i v dalším období jedním
z nejvíce diskutovaných. Bude stále výrazněji determinován kriteriem maximální efektivnosti
a tlakem na omezování tohoto typu státních zásahů. Klíčoví budou opět úspěšní a
konkurenceschopní výrobci, kteří budou schopni produkovat a realizovat poptávanou
produkci a tím vytvořit dostatek zdrojů i pracovních příležitostí v konkrétním regionu.
Globalizace prostředí totiž mění podmínky, strukturu i profil ekonomicky životaschopných
farem, které tvoří základ prosperujícího sektoru a současně jsou významným nositelem
aktivit na venkově. Dnes již musí tyto subjekty obstát v konkurenci nejen jako partner
vertikálních vazeb prosazujícího se agrobyznysu, ale čelit i disparitě v utváření horizontálních
podmínek konkurence zemědělských výrobců na evropském trhu i možnosti skutečné
realizace potenciálního přínosu k tvorbě ekonomického a sociálního zázemí rozvoje
venkovských regionů.
Určitá samostatnost v rozhodování jednotlivých členských států v dané etapě by proto
měla využít současných (a nesporně i časově omezených) prostředků především pro
vytvoření předpokladů rozvoje moderní výroby splňující požadavky produkce zdravých
potravin při dodržení parametrů ochrany přírodních zdrojů tak, aby ve svém komplexním
efektu přispěla k rozvoji moderního zemědělství jako jednoho z rozhodujících nositelů
rozvoje venkovských regionů a omezila závislost sektoru i venkova na dotacích
v dlouhodobějším horizontu.
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Příspěvek byl zpracován v rámci Výzkumného záměru MZLU MSM 6215648904 Česká
ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v
nových podmínkách integrovaného agrárního trhu jako součást řešení Tematického směru
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních
řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky.
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Variabilita spotřebitelských cen mlýnských
a pekárenských výrobků v krajích ČR
Ivana Blažková
Abstrakt:
Cílem článku je posoudit variabilitu spotřebitelských cen základních mlýnských
a pekárenských výrobků v krajích České republiky v letech 2004-2008. Sledována je
variabilita spotřebitelských cen chleba konzumního kmínového, pšeničného pečiva bílého
a pšeničné mouky hladké. K hodnocení byly pouţity základní statistické míry variability –
variační rozpětí, směrodatná odchylka a variační koeficient. Ve sledovaném období byla
zjištěna nízká variabilita spotřebitelských cen v jednotlivých krajích.

Klíčová slova:
Spotřebitelská cena, mlýnské a pekárenské výrobky, variabilita.

Úvod
Na spotřebitelskou poptávku a spotřebu potravin má zásadní vliv vývoj spotřebitelských
cen (SC) potravinářského zboţí ve vztahu k vývoji cen průmyslového zboţí a sluţeb a vývoj
nominálních příjmů, tedy koupěschopná poptávka obyvatelstva. Mezi další faktory ovlivňující
poptávku po konkrétních potravinách lze zahrnout působení cen substitučních potravin, vývoj
kvality, vliv reklamy a propagace, zdravotní osvěty, rozsah samozásobení a stupeň
nasycenosti potřeb. Přibliţně od roku 1995 působí na poptávku rovněţ nabídka výrobků
v rychle se měnící obchodní síti. Nástup velkých mezinárodních obchodních řetězců na náš
trh ovlivnil poptávku a nákup novou formou nabídky výrobků, nejvíce však mezinárodní
obchodní společnosti ovlivnily tvorbu a vývoj spotřebitelských cen potravin. (Blažková, 2002)
V první polovině devadesátých let (od roku 1989 do roku 1995) došlo ve spotřebě
potravin k výrazným změnám v objemu i struktuře. Podstatně se sníţila spotřeba potravin
ţivočišného původu: mléka a mléčných výrobků (o 28%), másla (o 52%), masa (především
hovězího masa o 38 %) i ryb (o 18%). Naopak se poměrně značně zvýšila spotřeba potravin
rostlinného charakteru: jiţního ovoce (o 95%), rostlinných jedlých olejů a tuků (o 23%)
a zeleniny (téměř o 14%). V posledních letech jiţ nejsou změny ve spotřebě zdaleka tak
významné a je patrná tendence ke sniţování vlivu změny spotřebitelské ceny konkrétní
potraviny na její spotřebu. (Štiková, Sekavová, Mrhálková, 2009)
Silná konkurence, nasycení trhu a rychlý rozvoj obchodu posilují význam poptávkové
strany trhu. Český spotřebitel je náročnější, nabídka potravin jak v sortimentu, tak v kvalitě je
velmi pestrá. Významným trendem ve vývoji trhu je zvyšování významu poptávky ze strany
spotřebitelů. Na druhé straně se vývoj poptávky a preferencí spotřebitelů promítá do
marketingových záměrů obchodních řetězců a zpětně ovlivňuje nabídku.

Vývoj spotřeby mlýnských a pekárenských výrobků
Skupinu výrobků zaloţenou na produkci obilovin lze charakterizovat jako základní
a rozhodující potravinovou skupinu v řetězcích komodit rostlinného původu. Podle údajů
FAO dodávají obiloviny lidstvu téměř ½ energetické hodnoty a ½ konzumovaných bílkovin.
Zejména v rozvojových zemích je denní energetická potřeba kryta z 60 % obilovinami
(v některých zemích i 80 %). Rovněţ příjem bílkovin je v těchto částech světa kryt převáţně
z obilovin. Ve vyspělých zemích je energetický podíl menší (20-40 %), protoţe je zde větší
spotřeba cukru, masa a tuků. (Petr, Louda, 1998)
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Ve spotřebě potravin se řadí obiloviny
po mléku a mléčných výrobcích na druhé
místo, přičemţ největší podíl vyuţití pro
lidskou výţivu v našich podmínkách přísluší
pšenici. Spotřeba obilovin celkem v hodnotě
mouky (bez rýţe) se v ČR ve srovnání
s dalšími státy EU nachází na vyšší úrovni
(110 kg v roce 2007).
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Tab. č. 1 – Porovnání CPV a SC vybraných mlýnských a pekárenských výrobků v Kč/kg
Chléb konzumní kmínový
Pečivo pšeničné bílé
Pšeničná mouka hladká

CPV
SC
CPV
SC
CPV
SC

2000
12,99
14,80
21,61
25,24
5,99
7,48

2001
13,97
14,71
22,41
26,52
6,81
8,38

2002
13,89
14,46
13,89
25,64
6,78
8,23

2003
13,86
15,56
23,20
26,80
6,53
8,12

2004
14,58
15,25
27,71
34,28
7,27
8,99

Pramen: ČSÚ, MZe (Situační a výhledová zpráva OBILOVINY 2009,2004)

1

2005
12,67
15,06
25,72
32,96
6,07
7,80

2006
12,96
17,00
26,03
38,38
6,06
7,38

Pramen: EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/food/data/database)
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2007
14,40
23,20
28,60
44,07
7,12
9,11

Variabilita spotřebitelských ceně
výrobků v ČR

základních mlýnských a

pekárenských

Pro zjištění variability spotřebitelských cen (SC) byly pouţity údaje publikované ČSÚ
v letech 2004-2008. Jedná se o ceny zjišťované vţdy v prosinci příslušného roku. Údaje
z předchozích let a údaje v ostatních měsících nejsou dostupné. Sledována byla variabilita
spotřebitelských cen v jednotlivých letech a v rámci jednotlivých krajů ČR u tří základních
Graf. č.4 - SC chleba podle krajů
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letech ještě postupně sniţuje – v roce 2004
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v Moravskoslezském kraji (17,49 Kč/kg) a nejniţší v kraji Karlovarském (13,71 Kč/kg).
Nejniţší variabilita SC v rámci krajů ČR byla pozorována v roce 2007, rozpětí cen mezi
jednotlivými kraji bylo pouze 1,47 Kč/kg a směrodatná odchylka 0,41 Kč/kg. Mezi kraje
s nejvyšší variabilitou SC chleba během sledovaných let patří kraj Ústecký (variační rozpětí
9,09 Kč/kg, směrodatná odchylka 4,07 Kč/kg), Pardubický (variační rozpětí 9,41 Kč/kg,
směrodatná odchylka 4,03 Kč/kg) a kraj Vysočina (variační rozpětí 9,12 Kč/kg, směrodatná
odchylka 4,05 Kč/kg).
Nejvyšší variabilita spotřebitelských cen pšeničného pečiva bílého v krajích ČR byla
pozorována v roce 2008 (variační rozpětí dosáhlo 9,16 Kč/kg, směrodatná odchylka byla
2,12 Kč/kg). Naopak nejniţší variabilita SC pšeničného pečiva byla dosaţena v roce 2005
(směrodatná odchylka 1,17 Kč/kg). Krajem s nejvyšší variabilitou cen pečiva ve sledovaném
období byl kraj Královehradecký, kde SC pečiva vzrostla mezi roky 2004-2008 z 32,17 Kč/kg
na 56,09 Kč/kg a zatímco na počátku sledovaného období patřila SC pečiva v tomto kraji
k nejniţším, na konci sledovaného období, tj. v roce 2008, byla mezi kraji ČR nejvyšší.
Rozdíly mezi spotřebitelskými cenami pšeničné mouky hladké v jednotlivých krajích ve
sledovaných letech vykazují poměrně nízkou variabilitu. Největší rozpětí ceny mezi
jednotlivými kraji bylo pozorováno v posledním sledovaném roce 2008 (2,38 Kč/kg), kdy
nejniţší cena mouky byla v Ústeckém kraji (10,46 Kč/kg) oproti nejvyšší ceně
v Karlovarském kraji (12,84 Kč/kg). V tomto roce byla zjištěna také největší variabilita cen
mezi jednotlivými kraji (směrodatná odchylka je 0,62 Kč/kg). Nejniţší variabilita byla
pozorována v roce 2007, kdy rozpětí cen mouky v jednotlivých krajích bylo pouze 0,42 Kč/kg
a směrodatná odchylka 0,33 Kč/kg. Mezi kraje s nejvyšší variabilitou ceny mouky během
sledovaných let se řadí kraj Pardubický a Karlovarský, které na počátku sledovaného období
patřily ke krajům s nejniţšími spotřebitelskými cenami mouky, zatímco v posledním období
se řadí mezi kraje s nejvyšší cenovou hladinou. Mezi kraje s nejniţšími SC mouky patří kraj
Liberecký, Ústecký a Moravskoslezský, naopak nejvyšší SC se vyskytovaly v kraji Vysočina
a ve Zlínském kraji.
Tab. č. 2 – Variabilita SC chleba v letech 2004-2008

2004
2005
2006
2007
2008

průměr
Kč/kg
15,02
14,89
16,98
23,17
22,72

rozpětí
Kč/kg
3,78
3,53
2,26
1,47
1,67

směr.
variační
rozptyl
odchylka koeficient
(Kč/kg)2
Kč/kg
%
0,86
0,93
6,19
0,88
0,94
6,30
0,59
0,77
4,51
0,17
0,41
1,77
0,29
0,53
2,35

Tab. č. 3 – Variabilita SC chleba v krajích ČR

Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

průměr
Kč/kg
18,38
18,35
18,38
18,20
17,70
17,87
19,30
18,71
17,91
18,40
18,72
18,50
19,48
19,88

rozpětí
Kč/kg
8,53
7,91
7,97
8,84
9,28
9,09
8,11
7,54
9,41
9,12
8,10
8,93
8,54
6,51

směr.
variační
rozptyl
odchylka koeficient
2
(Kč/kg)
Kč/kg
%
13,03
3,61
19,64
11,96
3,46
18,85
12,47
3,53
19,21
14,58
3,82
20,98
15,88
3,98
22,51
16,58
4,07
22,78
13,25
3,64
18,86
11,08
3,33
17,80
16,25
4,03
22,50
16,39
4,05
22,00
12,50
3,53
18,88
14,64
3,83
20,68
14,24
3,77
19,37
7,87
2,80
14,11
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Tab. č. 4 – Variabilita SC pšeničného pečiva v letech 2004-2008

2004
2005
2006
2007
2008

průměr
Kč/kg
33,47
34,15
43,05
54,84
52,79

rozpětí
Kč/kg
3,58
4,65
6,14
6,14
9,16

směr.
variační
rozptyl
odchylka koeficient
2
(Kč/kg)
Kč/kg
%
1,40
1,18
3,53
1,37
1,17
3,42
2,23
1,49
3,47
3,86
1,96
3,58
4,50
2,12
4,02

Tab. č. 5 – Variabilita SC pšeničného pečiva v krajích ČR

Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

průměr
Kč/kg
44,14
44,06
44,85
42,14
43,88
44,53
43,25
44,40
44,60
44,24
43,33
41,62
44,76
41,43

rozpětí
Kč/kg
20,88
19,68
21,84
21,96
24,79
23,46
20,41
24,23
21,57
21,58
20,03
21,83
21,97
19,35

směr.
variační
rozptyl
odchylka koeficient
(Kč/kg)2
Kč/kg
%
74,52
8,63
19,56
67,59
8,22
18,66
85,03
9,22
20,56
92,47
9,62
22,82
89,55
9,46
21,56
91,48
9,56
21,48
64,70
8,04
18,60
110,04
10,49
23,63
91,27
9,55
21,42
77,04
8,78
19,84
78,52
8,86
20,45
81,57
9,03
21,70
84,79
9,21
20,57
59,45
7,71
18,61

Tab. č. 6 – Variabilita SC pšeničné mouky hladké v letech 2004-2008

2004
2005
2006
2007
2008

průměr
Kč/kg
8,11
7,04
7,57
10,95
11,93

rozpětí
Kč/kg
1,10
1,74
1,29
0,42
2,38

směr.
variační
rozptyl
odchylka koeficient
(Kč/kg)2
Kč/kg
%
0,11
0,33
4,06
0,24
0,49
6,94
0,15
0,39
5,19
0,11
0,33
3,04
0,38
0,62
5,16

Tab. č. 7 – Variabilita SC pšeničné mouky hladké v krajích ČR

Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

průměr
Kč/kg
9,25
9,18
9,07
8,91
9,41
8,77
8,64
9,38
8,92
9,62
9,26
8,98
9,62
8,66

rozpětí
Kč/kg
5,29
4,34
4,26
4,85
5,57
3,81
4,63
4,90
6,44
4,92
5,05
4,64
4,81
5,37

směr.
variační
rozptyl
odchylka koeficient
2
(Kč/kg)
Kč/kg
%
4,42
2,10
22,71
3,32
1,82
19,83
3,12
1,77
19,50
3,71
1,93
21,61
5,30
2,30
24,46
2,54
1,59
18,16
3,47
1,86
21,56
4,01
2,00
21,35
5,67
2,38
26,69
3,91
1,98
20,57
3,83
1,96
21,13
3,49
1,87
20,80
3,44
1,86
19,28
4,42
2,10
24,28
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Shrnutí
V letech 2004-2008 byla sledována variabilita spotřebitelských cen základních mlýnskopekárenských výrobků v jednotlivých krajích ČR – chleba konzumního kmínového,
pšeničného pečiva bílého a pšeničné mouky hladké. Nejvyšší variabilita SC (hodnoceno
variačním koeficientem) byla sledována u chleba v letech 2004 a 2005 (variační koeficient
6,19 %, resp. 6,30 %) a u pšeničné mouky v roce 2005 (variační koeficient 6,94 %). Obecně
lze konstatovat, ţe variabilita cen je u všech základních sledovaných potravinářských
výrobků nízká, coţ vyplývá z povahy těchto výrobků jako základních potravin denní spotřeby.
Jedná se o potraviny, jejichţ spotřeba není příliš závislá na výši příjmu spotřebitele
(Blažková, 2009) a tedy ani na rozdílné příjmové úrovni obyvatelstva v jednotlivých krajích
České republiky.
Tento příspěvek vznikl v rámci řešení postdoktorského grantového projektu GA ČR č.
402/08/P445 pod názvem „Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál
agrobyznysu v českém agrárním sektoru“, který je navázán na řešení grantového projektu
MSM 6215648904, tématického směru 04 pod názvem „Vývojové tendence agrobyznysu,
formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí
v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky“.
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Měření konvergence v rozvoji regionů
The convergence measurement in the regions development
Bohumil Minařík, Jaroslav Dufek
Abstract
This article is dealing with a usage of beta and sigma convergence techniques by the regions
development evaluation. The character of this article is methodical, the methods of the convergence
measurement are demonstrated in real data cases of the Czech Republic regions.
regions, development, convergence, divergence, disparity, Czech Republic

Abstrakt
Příspěvek se zabývá využitím technik beta a sigma konvergence při hodnocení vývoje regionů.
Charakter příspěvku je metodický, metody měření konvergence jsou demonstrovány na reálných
případech dat krajů České republiky.
regiony, rozvoj, konvergence, divergence, disparity, kraje, Česká republika

Důraz na regionalizaci a regionální pohledy na nejrůznější problematiku —
hospodářskou, demografickou, sociální apod. přinášejí řadu úkolů v oblasti měření a
kvantifikace probíhajících procesů, v jejichž důsledku dochází ke sbližování (konvergence)
nebo naopak vzdalování (divergence) definovaných územních celků z hlediska zkoumaných
ukazatelů. V důsledku zcela individuálního vývoje určitých regionů pak vznikají disparity,
které jsou většinou chápány v negativním slova smyslu. Lze však uvést i příklady pozitivních
disparit. Je-li ve zkoumání zahrnut větší počet územních celků, lze konvergenci (resp.
divergenci) v jejich vývoji chápat spíše jako převládající tendenci než jako jednoznačný
proces („čistou“ divergenci představuje model rozpínajícího se vesmíru, jehož všechny body
se od sebe vzájemně vzdalují, „čistou“ konvergenci reprezentuje naopak model do singularity
se smršťujícího vesmíru). V této „čisté podobě“ se ovšem s uvedenými procesy zpravidla
nesetkáme. Proto je úloha o měření konvergence interpretačně poměrně obtížná.
V našem příspěvku demonstrujeme principy měření konvergenčních procesů na
dvou zvolených reálných příkladech konvergence krajů ČR z pohledu dvou ukazatelů —
Zaměstnanost celkem v přepočtu na 1000 obyvatel za období 2000 až 2007 a Koeficient
zatížení produktivní populace mladými za období 1992 až 2007

Materiál a metodika
Teorii konvergence (ovšem převážně z pohledu hospodářského růstu) rozpracovali
zejména BARRO a SALA-i-MARTIN (1990, 1992). Některé aplikace konvergenčních technik
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v jiných oblastech (mj. i v demografii) provedly SOJKOVÁ (2001, 2002) a SOJKOVÁ a
MATEJKOVÁ (1999, 2001).

Beta konvergence
Jedna z možných hypotéz o konvergenci (toto pojetí se nazývá β konvergence)
říká, že objekty se v daném časovém intervalu ve své úrovni sbližují (konvergují), pokud nižší
počáteční hodnota y 0 na j–tém objektu (typicky části území — regionu, státu), kde j = 1, 2,

…, m, souvisí s vyšší hodnotou průměrného koeficientu růstu k j na tomto objektu a naopak.
V případě, že se projevuje opačná tendence (nízká počáteční hodnota souvisí
s nižší hodnotou průměrného koeficientu růstu a naopak), hovoříme o divergenci
(vzájemném vzdalování) zkoumaných objektů. Objekty, které eventuálně z převažující
tendence z různých důvodů výrazně vybočují, mohou vykazovat takové individuální
zvláštnosti, že se hovoří o disparitách, které mohou mít negativní (v tomto smyslu se typicky
pojem disparita využívá) nebo i pozitivní charakter.
Beta konvergence se využívá zejména při hodnocení hospodářského vývoje, např.
bývá aplikována na vývoj HDP (viz první dva uvedení autoři), kde „množiny objektů“
představují skupiny regionů nebo států. Vztah mezi počátečními hodnotami a koeficienty
růstu

popisuje poměrně komplikovaná funkce nelineární v parametrech. Jeden ze dvou

parametrů této funkce (označovaný β — odtud beta konvergence) svojí hodnotou vypovídá
o převažující tendenci (konvergenci či divergenci) v dané skupině objektů, jejichž vzájemný
vývoj je takto hodnocen.
V našem příspěvku jsme situaci poněkud zjednodušili. V logaritmické transformaci
obou proměnných, tj. log y 0 , log k , pokud první z obou veličin vyneseme na vodorovnou osu
a druhou na osu svislou, můžeme (tento postup se v literatuře běžně využívá — viz např.
SOJKOVÁ a MATEJKOVÁ (1999, 2001)) logaritmované hodnoty aproximovat přímkou

log k = c0 + c1 log y 0 . Směrnice této přímky vypovídá svojí hodnotou o rychlosti procesu a
znaménkem o typu procesu. Záporná hodnota (c1 < 0) svědčí o převažující tendenci ke
konvergenci objektů, kladná hodnota (c1 > 0) naopak o tendenci k jejich divergenci. Nulová
hodnota c1 = 0 by svědčila o stabilitě vzdáleností mezi objekty. Pokud v grafu identifikujeme
objekt, který je zcela mimo hlavní tendenci, jedná se o výše zmíněnou disparitu.

Sigma konvergence
Sigma konvergence je definována jako systematicky v čase se snižující
směrodatná odchylka sledovaného ukazatele vypočtená z logaritmů hodnot, tj.
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σt =

1 m
∑ (log yit − log yt )2 pro t = 1,2,..., n .
m − 1 i =1
Výsledky sigma konvergence jsou vyjádřeny buď tabulkou vypočtených hodnot (viz

tabulka I a II) nebo graficky (viz obrázek 1), kdy směrodatná odchylka vykazuje v čase
průběh v podobě klesající lomené čáry. My jsme v našem příspěvku použili tabulkové i grafické vyjádření sigma konvergence.

Výsledky a diskuse
Jako první příklad aplikace měření konvergence uvádíme vývoj ukazatele
Zaměstnanost celkem (na 1000 osob) za období 2000 až 2007 v krajích České republiky.
V tabulce I jsou uvedeny hodnoty σ t a jejich grafické znázornění je na obrázku 1. Na
obrázku 2 je pak znázorněn výsledek beta konvergence. Vypočtená rovnice přímky je

′
log k = 0,32561 − 0,05252 log y 0 při koeficientu determinace (v %) 100r 2 = 53,4 % .
Tab. I: Hodnoty σ t pro kraje ČR za období 2000 až 2007
Zaměstnanost celkem (na 1000 osob)
Tab. I: Values of σt for the Czech Republic regions in years from 2000 to 2007
The whole employment (to 1000 people)
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

σt

0,05327

0,04570

0,04485

0,04464

0,04391

0,04024

0,04035

0,03649

Z tabulky I a obrázku 2 shodně vyplývá systematický pokles variability ukazatele
Zaměstnanost celkem (na 1000 osob) v krajích České republiky za období 2000 až 2007,
což potvrzuje konvergenci (sbližování) krajů v hodnotách tohoto ukazatele v referenčním
časovém období.
Získané výsledky se pokusíme potvrdit aplikací principu beta konvergence

(viz

obrázek 2).
Z obrázku 2 současně vyplývá, že žádný z regionů (v podmínkách ČR bývá tímto
regionem zpravidla Hlavní město Praha) nevykazuje v tomto ukazateli žádné zvláštní
postavení.
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Obr. 1: Grafické znázornění vývoje hodnot σ t pro kraje ČR za období 2000 až 2007
Zaměstnanost celkem (na 1000 osob)
Fig. 1: Graphic presentation of the values development in the Czech Republic regions
in years from 2000 to 2007
The whole employment (to 1000 people)

ln k
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ln y0
Obr. 2: Grafické znázornění beta konvergence pro kraje ČR za období 2000 až 2007
Zaměstnanost celkem (na 1000 osob)
Fig. 2: Graphic presentation of the beta convergence in the Czech Republic regions in
years from 2000 to 2007 The whole employment (to 1000 people)
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V ukazateli Koeficient zatížení produktivní populace mladými za období 1992 až 2007
v krajích ČR na obrázku 3 se opět projevila konvergence krajů ČR, které se ve sledovaném
časovém období výrazně sblížily. Do výpočtu přímky nebylo zahrnuto Hlavní město Praha,
které při nejnižší výchozí hodnotě (nejnižší zatížení mladými v roce 1992) vykázalo nejnižší
růst (resp. reálně nejrychlejší pokles, neboť záporné hodnoty svědčí o průměrném
koeficientu růstu vesměs nižším než jedna). Ostatní kraje vykazují v zatížení mladými přímo
„vzorovou“ konvergenci: Středočeský a Plzeňský kraj při nepříznivých výchozích hodnotách
vykázaly nejpomalejší pokles, zatímco např. Zlínský kraj a kraj Vysočina s nejlepší výchozí
pozicí v roce 1992 vykázaly do roku 2007 nejrychlejší průměrný relativní pokles.

Obr. 3: Konvergence krajů ČR v ukazateli Koeficient zatížení produktivní populace
mladými za období 1992–2007
Fig. 3: Convergence of the CR regions in an indicator The coefficient of loading the
productive population by young persons in the period 1992–2007

′

Rovnice přímky je v tomto případě log k = 0,0758 − 0,0600 log y0 při koeficientu determinace

100r 2 = 49,8 % .
Pokud bychom Hlavní město Praha v analýze ponechali, získali bychom naopak
výsledek zcela protichůdný. Směrnice přímky by byla kladná a chybně bychom tedy díky
jedinému regionu diagnostikovali převažující tendenci jako divergenci regionů z pohledu
tohoto ukazatele (tato situace je naznačena na obrázku 3).
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Taková situace je podle zkušeností autorů v České republice podobná u celé řady
ukazatelů. Až na výjimky (jednu z nich jsme použili v tomto příspěvku) postavení Hlavního
města Prahy zcela vybočuje z hlavní tendence a můžeme ho tedy označit jako disparitu.
Souhrn
Příspěvek se zabývá aplikací techniky beta a sigma konvergence na dva vybrané ukazatele
krajů ČR za období let 2000 až 2007, resp. 1992 až 2007. Ze všeobecné tendence ke
konvergenci krajů České republiky, kterou autoři tohoto příspěvku již dříve diagnostikovali na
celé řadě ukazatelů, výrazně vybočuje především Hlavní město Praha. Jiný region se jako
disparita objevuje pouze výjimečně. Vzácně byla diagnostikována indiferentní situace
(rozdíly mezi regiony se časem nemění), např. u ukazatele Podíl osob pracujících
v zemědělství. Vzhledem k velmi podobným podmínkám v krajích České republiky lze říci, že
u ukazatelů, které autoři dosud využili ve výzkumu, se neobjevil žádný s významnou
tendencí k divergenci.
Tab. II: Sigma konvergence Koeficientu zatížení produktivní populace mladými
v období 1992 až 2007
Tab. II: Sigma convergence in an indicator The coefficient of loading the productive
population by young persons in the period 1992 – 2007
Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Koeficient
zatížení
mladými (%)
0,013411
0,013537
0,013730
0,013515
0,013288
0,013195
0,013007
0,013034

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Koeficient
zatížení
mladými (%)
0,012643
0,012114
0,011435
0,011239
0,011396
0,010921
0,011018
0,010922

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru PEF MZLU v Brně MSM
6215648904 „Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního
sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách integrovaného agrárního trhu“, tematického
směru 5 „Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství
a opatření agrární a regionální politiky“ a jeho dílčího úkolu „Analýza demografického vývoje
ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí
u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických
podmínek regionů ČR“.
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Úloha interkulturní komunikace v rozvoji mezinárodních
vztahů
Brešová Jitka
Abstrakt:
Při komunikaci s ostatními lidmi se setkáváme s rozdíly mezi jednotlivými regiony,
věkovými kategoriemi, společenskými skupinami atd. Tyto rozdíly jsou mnohem větší, pokud
komunikujeme s příslušníky jiných národů, a mohou vést k nedorozuměním až ke konfliktům.
Jedná se o rozdíly ve vzorech chování, způsobu jednání, gestech, mimice, způsobu
oblékání, vnímání barev, pravidlech fyzického kontaktu atd. Podmínkou úspěšné
komunikace s příslušníky jiných společenství je dokázat komunikovat tak, aby nedocházelo
k nedorozuměním, aby to, co chceme vyjádřit, bylo správně pochopeno a abychom i my
svému protějšku správně porozuměli.
Příspěvek přináší informace o některých dostupných materiálech pojednávajících o
interkulturní komunikaci jakožto komunikaci mezi příslušníky různých kultur. Upozorňuje na
její komplexnost a propojení s řadou jiných disciplín, jako jsou antropologie, etnologie,
lingvistika, psychologie, sociologie, politologie atd., uvádí některé příklady rozdílů ve verbální
i neverbální komunikaci a zdůrazňuje potřebu interkulturní výchovy, která aktivně působí na
myšlení lidí a snaží se měnit jejich zakořeněnou nedůvěru k cizincům a tendenci posuzovat
ostatní kultury z pohledu našich vlastních představ o tom, co je a není správné. Ukazuje, že
není možné ostatní kultury ignorovat nebo podceňovat, stavět proti sobě, ale zdůrazňuje
nutnost je poznávat, respektovat, snažit se jim porozumět. Interkulturní výchova dává
možnost úspěšně komunikovat v multikulturním prostředí, což je v dnešní době
předpokladem úspěchu v mezinárodních jednáních všeho druhu.
Předmět interkulturní výchova se na českých školách vyučuje zatím jen velmi zřídka,
ačkoliv na potřebu jeho existence a výuky poukázalo Společné prohlášení ministrů školství
evropských států na setkání v Bologni v červnu 1999 stejně jako jazykově-politická
prohlášení Rady Evropy. Pokud máme posilovat konkurenceschopnost českého vysokého
školství a konkrétně naší školy, měli bychom na tyto výzvy reagovat a zavedením tohoto
předmětu připravit naše studenty na spolupráci se zeměmi jak Evropské unie, tak celého
světa.

Klíčová slova:
Interkulturní komunikace, interkulturní výchova/ trénink, komunikace, mezinárodní
vztahy, neverbální komunikace, verbální komunikace, multikulturní prostředí.

1. Úvod
Říká se, že tak jako je 19. století nazýváno stoletím páry, bude možné 21. století nazvat
stoletím komunikace. Jestli to tak opravdu bude, ukáže teprve čas, ale jisté je, že v dnešním
globalizovaném světě jsme denně nuceni komunikovat různými způsoby – osobně,
telefonem, e-mailem, prostřednictvím videokonferencí atd., a to nejen se svým nejbližším
okolím, s lidmi ze stejného města, regionu, z naší země, ale stále častěji i s příslušníky jiných
národů. Mnohým z nás se asi někdy stalo, že jsme cítili, že komunikace neproběhla ideálně,
že někde došlo k chybě, ať už šlo o komunikaci s poměrně blízkými subjekty, např. s jinými
regiony naší země, nebo o komunikaci se subjekty vzdálenějšími, především s příslušníky
jiných národů.
I v rámci jedné země se setkáváme s více či méně výraznými rozdíly mezi jednotlivými
regiony (města x venkov, průmyslové oblasti x zemědělské oblasti, Češi x Moravané),
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výrazné rozdíly existují mezi různými věkovými kategoriemi, mezi lidmi s rozdílným
vzděláním a sociálním postavením, různými etnickými skupinami (např. „gádžové“ x
Romové).
V případě komunikace s obyvateli jiných států jsou tyto rozdíly mnohem výraznější a
většinou se zvětšují úměrně vzdálenosti zemí.
Víte například, že v Číně otázka „Už jsi jedl?“ je formou pozdravu podobně jako naše
„Jak se máš?“, nikoli zjišťováním skutečnosti, jestli dotyčný skutečně jedl, a očekává se na ni
kladná odpověď? V případě, že byste – byť hladoví – odpověděli záporně, dopustili byste se
faux pas, nemluvě o tom, že na oběd by vás váš čínský protějšek stejně asi nepozval.
V Indii, Koreji, Číně, ale např. i v Zaire je mezi přáteli nebo členy stejné rodiny
nepřípustné explicitně poděkovat a toto chování by mohlo být dokonce považováno za
urážlivé.
A víte, že v řadě asijských zemí dívat se někomu do očí je považováno za drzost,
neslušnost a výraz odporu? Proto také např. Vietnamci uhýbají očima, když hovoří, což Češi
(i ostatní Evropané) považují za projev nerespektování, nepozornosti či neupřímnosti.
Známý je rozdíl v kývání a vrtění hlavou u Bulharů, přesto se mým známým v Holandsku
stalo, že když během festivalu hostili dvě Bulharky, děvčata byla dva dny hladová, protože
na dotaz, jestli chtějí jíst, vrtěly hlavou...
Vzhledem k rozšiřujícím se ekonomickým kontaktům se představitelé evropských firem
velmi často setkávají s Japonci, ale právě zde vzhledem k velmi odlišným kulturám a
k nedostatečné vzájemné informovanosti bohužel dochází často k nedorozuměním až
konfliktům, které mohou vést i k tomu, že se nadějný projekt nakonec nerealizuje, protože
kvůli interkulturním nedorozuměním si partneři vytvoří k sobě takový odpor, že nejsou
schopni další spolupráce a ani dodatečný interkulturní trénink už situaci nedokáže napravit.
Při jednání s japonskými partnery je nutné například vědět, že je nesmíte nutit k rychlému
rozhodování; proces rozhodování se u Japonců neuvěřitelně vleče, Evropan se musí
skutečně obrnit trpělivostí, ale ve chvíli, kdy je rozhodnuto, realizace rozhodnutí probíhá
velmi rychle. Japonci nemají rádi ani přímé otázky, vyjadřují se vždy nepřímo a oklikou. A
fyzický kontakt je v japonské kultuře omezen na minimum – neberte nikoho za ruku, kolem
ramen a už vůbec nelíbejte japonské ženy!
Jak můžeme z těchto několika příkladů usoudit, oblastí, v nichž se příslušníci různých
kultur liší, je celá řada – pozdravy, vzory chování, způsoby jednání (včetně obchodních
zvyklostí), gesta, výraz tváře, mimika, způsob oblékání, pravidla fyzického kontaktu,
uzavřenost nebo otevřenost myšlenková či citová atd. Tyto aspekty mají často různý význam
nejen ve vzdálených společenstvích, ale i ve společenstvích, která jsou si na první pohled
blízká.
Podmínkou úspěšné komunikace s příslušníky jiných společenství je dokázat
komunikovat tak, aby nedocházelo k nedorozuměním, aby to, co chceme vyjádřit, bylo
správně pochopeno a abychom i my svému protějšku správně porozuměli.
V souvislosti se zvýšeným zájmem o komunikaci s příslušníky jiných společenství se
v naší republice začínají v posledních letech objevovat knižní publikace a články na toto
téma. Jsou to jednak české a slovenské překlady některých zahraničních publikací, např. De
Vito Základy mezilidské komunikace, Honey Tváří v tvář, Flasser Komunikológia, ale začínají
se objevovat i publikace českých autorů – Bouzek Jak se domluvit s jinými, Interkulturní
komunikace od německo-českých autorů Ivana Nového a Sylvie Schroll-Machl nebo články
od doc. Jaklové z Českých Budějovic.

2. Cíl a metody
Cílem mého příspěvku bylo prostudovat dostupné materiály o interkulturní komunikaci,
najít co nejpřesnější definici tohoto pojmu a zvážit užitečnost seznámení studentů naší školy
s tímto oborem, neboť význam interkulturní kompetence a interkulturní komunikace
v dnešním světě v důsledku globalizace stále roste.
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Vlivem migrace, stále se zdokonalujících komunikačních systémů i ekonomické
závislosti jsou jednotlivé kultury vzájemně stále více propojeny. Internacionalizace nutí jak
obchodníky, tak vědecké a výzkumné pracovníky, pracovníky v kultuře, studenty a další
seznamovat se s kulturou a způsoby chování zahraničních partnerů. Schopnost komunikovat
s cizími kulturami se stále více stává klíčem k úspěchu.

3. Výsledky - Co je vlastně komunikace a interkulturní komunikace?
Komunikace je specifický druh sociální interakce, při které jedna osoba předává vědomě
sdělení druhé osobě. Toto sdělení může mít nejrůznější charakter (informace, příkaz,
upozornění) a je předáváno v podobě symbolů (slova, písmena, obrázky, značky, signály,
gesta atd.).
Podle druhu vysílaných symbolů dělíme komunikaci na verbální (při ní používáme jazyk
v jeho mluvené či psané podobě) a neverbální. K neverbální komunikaci patří proxemika –
vzdálenost mezi lidmi při komunikaci, mimika – řeč svalů obličeje, zejména kolem úst a očí,
gestikulace, tj. použití gest rukou, haptika – dotyky, jako např. podání ruky, poplácání po
zádech, objetí, políbení, hra očí – pohled do očí nebo naopak uhýbání očima, hlas – použití
různého tónu a tempa řeči. Někdy je neverbální komunikace ještě dále dělena na
metaverbální/ paraverbální (používání různých zvuků, citoslovcí, intonace aj.) a non-verbální
(používání gest, znaků, pohybu).
Neverbální komunikace je na hranici mezi vědomou a nevědomou interakcí; zatímco
slovy často vědomě zakrýváme naši skutečnou náladu a názor, nevědomě naše tělo díky
intonaci, výrazu v obličeji či mimovolným gestům signalizuje druhým naši pravou náladu, náš
skutečný názor.
Komunikace je významnou oblastí, v níž se odráží vliv kultury na jednání a chování
jejích příslušníků. Komunikace mezi příslušníky různých kultur je nazývána interkulturní
komunikace. Interkulturní komunikace je mnohem komplikovanější než komunikace mezi
příslušníky stejné kultury (intrakulturní komunikace), je mnohem komplexnější a nese
s sebou významný potenciál kulturních nedorozumění a konfliktů, které vyplývají
z různorodých kulturních předpokladů, hodnot, norem atd.
Interkulturní komunikace je v dnešní době interdisciplinární vědecký obor, který užívá
metod řady disciplín a zkoumá svůj předmět studia z hlediska antropologie, etnologie,
lingvistiky, rétoriky, psychologie, sociologie, politologie, kulturologie a hermeneutiky a při jeho
studiu a výuce je nutná spolupráce s odborníky z uvedených oborů.
Nejedná se o nový fenomén - pojem „intercultural communication“ byl poprvé uveřejněn
v díle amerického antropologa Edwarda T. Halla The Silent Language v roce 1959 a do
Evropy se dostal v 80. letech 20. století. Nejdříve se tento obor začal rozvíjet v Německu,
Francii a skandinávských zemích. V České republice vznikly vhodné podmínky pro rozvoj
tohoto oboru až v posledních letech, protože do roku 1989 zde existovala dosti značná
umělá izolovanost od ostatního světa a ostatních kultur. Po revoluci 1989 přetrvávala řadu let
monokulturní výchova z minulého období, která měla za následek nedůvěru ke všemu
neznámému, cizímu, ústící mnohdy až v xenofobii a rasismus. Můžeme konstatovat, že
teprve v posledních letech Česká republika prochází složitou transformací, kdy naše
společnost, stále častěji konfrontovaná s nárůstem mezinárodní migrace a přicházející do
kontaktu s příslušníky jiných kultur, se mění ve společnost otevřenou a pluralitní.
Při interkulturní komunikaci obecně platí, že daleko větší úskalí a nebezpečí
nedorozumění přináší neverbální komunikace. K nedorozuměním může docházet na všech
úrovních, ve všech fázích komunikace: při hodnocení vhodnosti komunikační situace, při
definici obsahu pojmu, při interpretaci pojmu či sdělení, může dojít k domnělému či
skutečnému střetu hodnot, stereotypů komunikačního stylu apod.
Např. Křížek pro křesťana znamená náboženský symbol, matematický symbol plus a
rovněž se mu pravděpodobně vybaví Červený kříž, pro Číňana je křížek symbol pro číslovku
deset.
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Hákový kříž, svastika, je dnes pro velkou část světa symbolem fašismu, ačkoliv byl
původně v budhistických kulturách symbolem slunce a štěstí.
Číslo 13 je pro Evropany a Američany natolik symbolem smůly, že v některých
evropských a amerických hotelích chybějí pokoje s číslem 13. V Asii je pojem nešťastné
třináctky neznámý, negativně jsou zde interpretována čísla 9 a 11.
Některá gesta, v určitých zemích zcela kladná, mohou být v jiných zemích až životu
nebezpečná. Např. spojení palce a ukazováčku do oblouku znamená pro potápěče,
horolezce, námořníky či letce O.K., zatímco v Japonsku toto gesto znamená „peníze“ a
v Turecku má význam „Zabiju tě!“
Pokud Arab při hovoru trhne hlavou vzhůru, obrátí oči k nebi a vydá mlaskavý zvuk,
mohou toto chování Evropané považovat za výraz údivu nebo obdivu, případně souhlasu,
avšak ve skutečnosti vyjadřuje nesouhlas, uraženost.
Verbální komunikace, tj. jazyk, je sice mnohem explicitnější než komunikace neverbální,
avšak i zde narážíme na různá úskalí. Rovněž jazyk odráží kulturu, historii a životní prostředí
dané země, což přináší některé problémy při překládání, při pochopení významu sdělení a
mohou tak vznikat komunikační šumy.
Například zatímco nám v Evropě bohatě stačí jeden výraz pro sníh, Eskymáci jich mají
více než 20 – ale který z nich má Evropan kdy použít?
Francouzština, která je tradičně diplomatickým jazykem a jazykem mezinárodních smluv,
má v oblasti práva a diplomacie často dva či tři termíny tam, kde čeština má jen jeden, což
přináší problémy především při překladech z češtiny do francouzštiny.
K tradičním úskalím při překládání patří rovněž některé ustálené obraty, vzniklé
historicky často z neznámých důvodů a pro příslušníky jiné kultury nesrozumitelné, nebo
alespoň nepochopitelné. Proč vlastně říkáme v češtině: To je pro mne španělská vesnice?
Při rozhovoru se Španělem bude asi lépe se tomuto obratu vyhnout, případně jeho použití
vysvětlit.
A zatímco my v Čechách říkáme Je zima jako v Rusku, Francouzi říkají Il fait froid
comme en Bohême, tj. Je zima jako v Čechách. Budeme-li překládat český obrat pro Rusa,
nebo francouzský pro Čecha, bude vhodné nepřeložit jej doslova, ale zároveň bude
obohacující, když překlad doprovodíme překladatelskou poznámkou, abychom posluchače
neochudili ani o správný význam věty, ani o způsob myšlení mluvčího z jiné kultury či
zažitou představu jednoho národa o druhém.
Často je interkulturní vysvětlení velmi důležité a může předejít konfliktní situaci. Pokud
např. překladatel přeloží Polákovi francouzskou větu Il boit comme un Polonais, tj. Pije jako
Polák doslova, může se polský posluchač právem urazit. Pokud ale překladatel vysvětlí, že
rčení vzniklo v době napoleonských válek spíše jako vyjádření určitého obdivu k polským
důstojníkům, kteří dokázali vypít velké množství alkoholu a přitom se stále drželi na nohou a
chovali jako důstojníci, Polák se určitě neurazí a naopak ho to spíš potěší.

4. Diskuse – důležitost interkulturní výchovy
Transformace myšlení a chování lidí směrem k vzájemné otevřenosti a pochopení
nemůže proběhnout rychle, jedná se o pomalý a zdlouhavý proces, v němž důležitou roli
hraje interkulturní výchova. V rámci této výchovy je nutno aktivně působit na myšlení lidí a
snažit se měnit jejich zakořeněnou nedůvěru k cizincům, která často přechází až v nenávist.
Je nutné, aby se Češi naučili toleranci k cizincům, aby pochopili, že cizinci mají své zvyky,
svou historii a kulturu, které se většinou liší od naší, ale to neznamená, že jsou méněcenní
nebo horší. Je třeba přijmout krédo, které kdysi vyslovil francouzský lektor, s nímž jsem měla
to potěšení působit na Vojenské akademii: „Tím, že jsi jiný, mne neohrožuješ, tím mne
obohacuješ.“
Není možné ostatní kultury ignorovat nebo podceňovat, stavět proti sobě, ale naopak je
nutné je poznávat, respektovat, snažit se jim porozumět, vyměňovat si vzájemné hodnoty,
způsoby jednání a chování. Interkulturalita se snaží najít způsob koexistence odlišných kultur
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a komunikace mezi nimi. Čím hlubší je vzájemné poznání, tím širší je platforma pro
vzájemný dialog a menší pravděpodobnost vzniku konfliktů.
Interkulturní výchova nám dává možnost získat novou a v dnešním světě nezbytnou
kompetenci – schopnost úspěšně komunikovat v multikulturním prostředí.
V dnešní době existuje řada škol a kurzů, které nabízejí interkulturní vzdělávání,
interkulturní trénink.
Tyto kurzy většinou začínají informacemi o vlastní národní kultuře (zvyky, normy,
postoje), neboť kulturní normy a standardy každého národa či etnika jsou pro jeho
příslušníky měřítkem toho, co je dobré, správné, slušné a etické; dále zahrnují informace o
příslušné cizí kultuře, její historii, politice, hospodářství i o zvyklostech, myšlení a postojích
jejích příslušníků.
V rámci interkulturního učebního procesu se jeho účastníci učí poznávat a hlouběji
pochopit jak vlastní kulturu, což je první krok k rozvoji naší citlivosti vůči kulturním rozdílům,
tak kulturu cizí, učí se překonat kulturní šok z cizího prostředí, překonávat přirozené lidské
bariéry a pracovat s emocemi v interkulturním prostředí nebo v cizí zemi. Musí si uvědomit,
že při porovnávání kultur jednotlivých zemí neexistuje hodnocení dobré nebo špatné, neboť
každá kultura si vytvořila taková pravidla a normy, které jsou z jejího pohledu, její historie a
podmínek optimální, fungující a užitečné.
Cílem interkulturního vzdělávání/ interkulturního tréninku je rozvinout schopnost jednání
se zahraničními kolegy, zákazníky, obchodními partnery, ale i turisty, naučit se správně
interpretovat a chápat chování osob z cizí kultury, naučit se v cizí kultuře orientovat a
rozeznávat výhody, které obě kultury nabízejí, a čerpat z nich.
Interkulturní trénink může být všeobecný nebo specifický. Všeobecný trénink by bylo
velmi vhodné zařadit jako povinný předmět do škol, aby se žáci naučili toleranci k jiným
kulturám a pochopili, že se na svět musí dívat daleko širším pohledem než jen pohledem své
vlastní kultury. Na Internetu můžeme najít informace o prvních „vlaštovkách“ v tomto směru.
Specifický trénink je potřebný pro všechny, kteří jednají s cizinci, ať už v našem
domácím prostředí, nebo v zahraničí. Je třeba si uvědomit, že interkulturní komunikace není
jen komunikace s obchodním partnerem, kde nám jde především o úspěšné uzavření
smlouvy a úspěšnou obchodní či pracovní spolupráci, ale že oblastí, v nichž dochází
k interkulturní komunikaci, je mnohem více – politická a kulturní spolupráce, média, Internet,
věda, výzkum, vzdělávání, ochrana kulturních památek, péče o kulturní menšiny, turistika;
v neposlední řadě může interkulturní trénink pomoci i v komunikaci mezi lidmi z kulturně
blízkého prostředí, neboť každý z nás vyšel z poněkud odlišných podmínek, prošel poněkud
odlišnou výchovou a bylo by velkou chybou posuzovat ostatní pouze ze svého vlastního
pohledu.

5. Shrnutí - závěr
Předmět Interkulturní komunikace se jako studijní předmět vyučuje na českých vysokých
školách zatím jen velmi zřídka. Na potřebu existence a výuky této disciplíny nepřímo
poukázalo již Společné prohlášení ministrů školství evropských států na setkání v Bologni
v červnu 1999, stejně jako jazykově-politická prohlášení Rady Evropy. Pokud tedy máme
posilovat evropskou konkurenceschopnost českého vysokého školství a konkrétně naší
školy, měli bychom na tyto výzvy reagovat a připravit tak lépe naše studenty na život a práci
v České republice, která se otvírá imigrantům z jiných zemí, na spolupráci se zeměmi jak v
rámci Evropské unie, tak celého světa i na případný pobyt v zahraničí, neboť schopnost
komunikovat s cizími kulturami se čím dál víc stává klíčem k úspěchu.
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Problematika malých obcí a rozpočtové určení daní
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Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je přiblížit postavení malých obcí v systému veřejné správy
České republiky v souvislosti s reformou veřejné správy a s tím spojených změn
v majetkových vztazích a zákonů souvisejících s financováním územních samospráv.

Klíčová slova
Veřejná správa, malé obce, rozpočet obce, rozpočtové určení daní, velikostní
koeficient obce.
Abstract
This presentation describes the position of the small municipalities in the system of
Public Administration of Czech republic in context of the reform of Public Administration and
with this concerned changes in effects relations and laws related with municipal funding.

Key Words
The Public Administration, small micipalities, the community budget, budgetary tax
determination, the size coefficient of the municipality.

Úvod
V roce 2000, v rámci reformy veřejné správy, byla přijata řada právních norem, které
se významným způsobem týkají samosprávy v ČR. Na jejich základě došlo v roce 2001
k realizaci nového modelu státní správy a samosprávy, který po dlouhých 10 letech naplnil
záměr Ústavy ČR – zřízení vyšších územně samosprávných celků – krajů.
Na základě proběhnuvších voleb do krajských zastupitelstev, došlo i k podstatným
změnám v majetkových vztazích, neboť bylo nutné finančně zabezpečit nově vzniknuvší
strukturu územních celků samosprávy. Přijetím několika zákonů, především zákona č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (ve znění pozdějších změn a doplňků), se vytvořily
určité počáteční podmínky pro kraje a zároveň se podstatně změnily podmínky pro obce a
města.
Proto s nově schválenými pravidly financování územních samospráv přišel i nebývalý
zájem odborné veřejnosti a politiků o tuto problematiku, zejména pak efektivnost samospráv
v nejmenších obcích, které začaly vznikat na počátku 90. let 20. století jako reakce na
násilné slučování v minulosti. A právě s ohledem na malé obce byla koncem roku 2007
schválena poměrně rozsáhlá změna zákona o rozpočtovém určení daní, která zcela změnila
systém financování územních samospráv, respektive doposud uplatňovaný systém
rozpočtového určení daní.

Cíl a metodika
Cílem tohoto příspěvku je velmi jednoduše přiblížit systém financování obecních
rozpočtů a pomocí výpočtů zjistit, zda došlo k vytyčeným změnám, které měla novela zákona
o rozpočtovém určení daní přinést. Výpočty jsou provedeny na dvou, zcela záměrně,
vybraných obcích Středočeského kraje.
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Výpočty se zaměřují na systém rozpočtového určení daní (do roku 2007) a současný
systém přerozdělování finančních prostředků územním samosprávám. Celá kapitola je
založena na hypoteticky přerozdělované částce ze sdílených daňových prostředků v rámci
propočtů rozpočtového určení daní platného do roku 2007 a současného systému
financování územních samospráv.

Sídelní struktura v České republice po roce 1989
Sídelní struktura České republiky se vyznačuje velikou rozdrobeností, neboť na
počátku 90. let 20. století došlo na našem území k dezintegračním procesům, kdy většina
obcí, na rozdíl od trendu v západoevropských zemích, tehdy využila možnosti osamostatnit
se a začít tak spravovat své záležitosti samostatně, k čemuž je vedly především zkušenosti
z let 1948 až 1989. Osamostatnily se převážně malé obce. 1 Zatímco v roce 1989 bylo na
území České republiky kolem 4 100 obcí, tak v letech 1990 až 1992, kdy byla zaznamenána
největší vlna dezintegračních procesů, počet obcí přesáhl 6 000 a v současné době je obcí 6
249, z nichž obcí do 1 000 obyvatel je 4 955.
Tabulka č. 1: Počet obcí v jednotlivých letech
Rok
Počet obcí
Rok
Počet obcí
Rok
Počet obcí

1990
4 100
1996
6 233
2002
6 254

1991
5 768
1997
6 234
2003
6 249

1992
6 097
1998
6 242
2004
6 249

1993
6 196
1999
6 244
2005
6 248

1994
6 230
2000
6 251
2006
6 248

1995
6 232
2001
6 258
2007
6 249

Zdroj: ČSÚ 2007

Tabulka č. 2: Charakteristika malých obcí dle velikostní kategorie

Velikostní kategorie
obce
1 – 100
101 – 200
201 – 300
301 - 1000
Celkem
Celkem ČR
Podíl obcí (v %)

Četnost
v kategorii

Počet obyvatel v
kategorii celkem

552
1 095
904
2 404
4 955
6 249
79,3

39 229
163 377
221 786
1 328 116
1 752 508
10 203 269
17,2

Rozloha
spravovaného
území (v tis. ha)
300,21
673,11
726,01
2 826,50
4 525,84
7 886,75
57,4

Pozn.: Velikostní kategorie obce jsou určeny zákonem č. 243/2000 Sb. a vyjadřují v intervalu počet obyvatel
obce.
Zdroj: Čmejrek, J., Bubeníček, V. Reforma veřejné správy a rozvoj venkovského prostoru v ČR, příspěvek do
odborného časopisu, ČZU Praha, 2007

Reakce na vzniklou situaci
I přes počáteční nárůst počtu malých obcí se situace záhy stabilizovala. To však
nezměnilo nic na skutečnosti, že legislativa postupně přestala podporovat vývoj tímto
směrem. Prvním krokem tak bylo omezení možnosti vzniku nové obce, zejména pak malých
1

Malá obec je pro účely tohoto příspěvku vymezena maximální hranicí 1 000 obyvatel – z důvodu úpravy
zákona o obcích z roku 2000, jež stanovila, že nová obec může vzniknout oddělením části obce, která musí mít
alespoň 1 000 obyvatel.
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obcí. Současná právní úprava tak omezuje možnost vzniku nových malých obcí oddělením
od stávající obce či města, zatímco zcela původní právní úprava vznik nových (malých) obcí
nijak neomezovala. Později byla omezena tato možnost splněním podmínky počtu obyvatel
původní i nově vznikající obce, kdy každá z nich musela mít alespoň 300 obyvatel, následně
pak byl tento počet zvýšen na 1 000 obyvatel. Stejné podmínky musí taktéž splňovat i část
obce, která zůstane po odtržení. 2
Druhým, avšak nepřímým, ale neméně významným limitujícím faktorem, se staly
finanční prostředky v podobě nově navrhnutého systému rozpočtového určení daní, který byl
prvně uplatněn v roce 2001. Od roku 2003 doznal určitých změn a v roce 2008,
ve zrychleném schvalovacím řízení, byla uzákoněna změna tohoto systému, jehož nová
verze je zatím dosud poslední verzí rozpočtového určení daní, platného od roku 2008.
Nová metodika financování územních samospráv byla schválena především proto, že
v dřívějším systému rozpočtového určení daní závisely daňové příjmy obcí zejména na
výnosech daní z příjmů vybraných od poplatníků, kteří měli sídlo či trvalé bydliště na území
konkrétní obce, jakož i silná vazba na daňové výnosy v rámci příslušného okresu, což často
vedlo ke značným rozdílům v příjmech mezi přibližně stejně velkými obcemi. To způsobilo
poměrně velkou daňovou konkurenci mezi obcemi, která se vyznačovala tím, že obce často
vracely podnikatelům část vybraných daní, aby si je tak udržely nadále ve svém katastru.
Donedávna platnému systému rozpočtového určení daní, který byl používán od roku
2001, se sice tyto nedostatky podařilo odstranit, jakož i celý systém více stabilizovat, ale
záhy po jeho nabytí účinnosti, se rovněž začala objevovat řada nedostatků, na kterých se
postupně shodla odborná veřejnost, politici, ale i samotní starostové obcí, jichž se tento
systém týká nejvíce. Největším problémem v tomto systému přerozdělování finančních
prostředků se tentokráte stal tzv. velikostní koeficient obce, který velmi podstatně
determinoval příjmy územních samospráv z rozpočtového určení daní, jako
nejvýznamnějšího zdroje příjmů obecních rozpočtů. 3 Jednalo se totiž o:
•
•
•

jediné kritérium pro přerozdělení celkových daňových příjmů určených obcím, což
přisuzuje neobyčejně vysokou váhu těmto koeficientům,
jednoznačně patrné rozdíly mezi jednotlivými koeficienty příslušných velikostních
kategorií, zejména mezi největšími a nejmenšími obcemi,
široce definované přechody mezi konkrétními velikostními kategoriemi.

Proto je v současné právní úpravě toto jediné kriterium doplněno o další 2 kritéria
nová: 4
• celková výměra obce (nové kritérium),
• prostý počet obyvatel obce (nové kritérium)
• počet obyvatel obce upravený koeficienty velikostních kategorií obcí (modifikace
stávajícího kritéria).
Došlo též ke zredukování 14 velikostních kategorií obcí pouze na 4. Zároveň byl
velikostní koeficient obce pozměněn na koeficient postupných přechodů a k nim stanovených
2

Obec a finance, Problematika malých obcí [Online], poslední aktualizace 12. 4. 2004 [cit. 2007-11-7].
Dostupné na WWW: < http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=5783262 >.
3
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní tisk č. 319 [Online], poslední aktualizace 3. 10. 2007
[cit. 2007-12-16]. Dostupné na WWW:
< http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=319&CT1=0 >.
4
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní tisk č. 319 [Online], poslední aktualizace 3. 10. 2007
[cit. 2007-12-16]. Dostupné na WWW:
< http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=319&CT1=0 >.
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násobků. Tyto změny v systému rozpočtového určení daní se pak následně velmi pozitivně
projevily i na financování zejména malých obcí, jak dokladují výpočty v tabulkách uvedených
níže na dvou záměrně vybraných obcích a hypoteticky přerozdělované částce
z rozpočtového určení daní ve výši 150 miliard Kč.
Tabulka 3 - Základní statistické údaje ČR a obcí Sedlec a Stochov k 1. 1. 2008
Ukazatel
Místo
ČR
Sedlec
Stochov

Výměra (ha)
7 757 040,2300
501,1250
947,7864

Počet
obyvatel
10 285 135
191
5 653

Zdroj: Příloha 1a a 1b k návrhu zákona 243/2000 Sb., sněmovní tisk č. 319.

Tabulka 4 - Porovnání příjmů v rozpočtech obcí dle RUD do 2007 x současný systém

Obec
Sedlec
Stochov

Počet
obyvatel
191
5 653

Systém RUD do roku 2007
(150 mld. Kč)
Rozpočet
Přepočet na
obce
1 obyvatele
1 507 850,30
51 108 363,80

7 894,50
9 040,90

Současný systém RUD
(155,9 mld.Kč)
Rozpočet
Přepočet na
obce
1 obyvatele
1 891 078,20
51 932 156,40

9 900,90
9 186,70

Pozn.: RUD = rozpočtové určení daní
Zdroj: Vlastní výpočet

Tabulka 5 - Porovnání příjmů v rozpočtech obcí dle RUD do 2007 x současný systém
(bez navýšení)

Obec
Sedlec
Stochov

Počet
obyvatel
191
5 653

Systém RUD do roku 2007
(150 mld. Kč)
Rozpočet
Přepočet na
obce
1 obyvatele
1 507 850,30
51 108 363,80

7 894,50
9 040,90

Současný systém RUD
(150 mld.Kč)
Rozpočet
Přepočet na
obce
1 obyvatele
1 819 500,00
49 966 500,00

9 526,18
8 838,94

Pozn.: RUD = rozpočtové určení daní
Zdroj: Vlastní výpočet

Systém rozpočtového určení daní platný do roku 2007 z podílu hypoteticky
přerozdělované částky ve výši 150 mld. Kč, určil částku do rozpočtu města Stochov
v hodnotě 51 108 363,80 Kč, což při přepočtu na 1 obyvatele znamená částku ve výši
9 040,90 Kč, zatímco v obci Sedlec obdrží na 1 obyvatele částku ve výši 7 894,50 Kč, což je
o 1 146,40 Kč měně, než na 1 obyvatele města Stochov.
Ale v rámci trojstupňové kategorizace u současného rozpočtového určení daní je
výsledná částka z hypoteticky přerozdělované sumy 155,9 mld. Kč, plynoucí do rozpočtu
města Stochov ve výši 51 932 156,40 Kč, tedy při přepočtu na 1 obyvatele 9 186,70 Kč.
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Při současném rozpočtovém určení daní je částka do rozpočtu obce Sedlec vyšší o
823 792,60 Kč, při přepočtu na 1 obyvatele o 145,70 Kč. 5 Při přepočtu na 1 obyvatele je
částka pro obec Sedlec, při srovnání s rozpočtovými příjmy města Stochov z rozpočtového
určení daní, o 714,20 Kč vyšší. Rovněž i výpočty v tabulce číslo 5 dokazují, že i při
přerozdělování stejně vysoké částky (nezohledníme-li navýšený procentuelní podíl obcí na
sdílených daní z 20,59% na 21,4%), připadne do rozpočtu malé obce Sedlec více finančních
prostředků, než do rozpočtu města Stochov.

Závěr
Současné nastavení systému financování územních samospráv bezesporu, dle výše
provedených propočtů, navyšuje celkové rozpočtové příjmy obcí, posiluje rovněž příjmy
malých obcí, a to zejména prostřednictvím nově zavedeného kritéria výměry obce, jež
zohledňuje nízkou hustotu obyvatel na větším obhospodařovaném území. To dokazují i
shora provedené a komentované výpočty.
K tomuto výsledku jednoznačně dopomohla i katastrální výměra malé obce Sedlec,
jako jedno z nových kritérií novely zákona o rozpočtovém určení daní, která je proti městu
Stochov jen o necelou polovinu nižší. Došlo tak, zejména díky tomuto kritériu, k navýšení
celkových příjmů z rozpočtového určení daní u obce Sedlec. Při přepočtu na 1 obyvatele je
částka u obce Sedlec dokonce o téměř 715 Kč vyšší, než na 1 obyvatele města Stochov.
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Region jako hnací hnací síla rozvoje
Martin Černý
Cílem tohoto příspěvku je pozastavit se nad otázkami globální ekonomiky, rozvoje
společnosti a pozici regionů s ohledem na konkurenční postavení.
Globální ekonomika je propojená. To má své výhody i nevýhody. Zjednodušeně řečeno se
buď globálně daří, nebo globálně nedaří. Trhy se navzájem ovlivňují. Jaká je strategie státu,
regionů, měst a obcí z pohledu udržitelného rozvoje? Nechybí v jednotlivých dimenzích
vazba strategií na veřejné rozpočty?
Česká republika prošla fází přímých zahraničních investic a bylo zjevné, že nás čeká fáze
konkurenceschopnosti. Jednou z příležitostí pro přechod do fáze konkurenceschopnosti je
fakt možnosti využití finančních zdrojů z EU k vybudování infrastruktury pro vědu, výzkum
a inovace. V období finanční krize jsou na tom lépe drobní, malí a střední podnikatelé, než
velké společnosti. Mají větší manévrovací prostor a mohou rychleji reagovat na změny
v globální krizi.
Konkurenceschopnost je měřena na základě matice znalostního hodnocení – Knowledge
Assesment Matrix.
Jedná se o srovnání ukazatelů ve 4 základních oblastech:
•
•
•
•

Kvalita správy
Lidské zdroje
Inovační systém
Informační a komunikační technologie

Kvalita správy
V rámci kvality správy jsou zaznamenávány parametry (právní řád, výkonnost vlády,
demokracie, politická stabilita, kontrola korupce, kvalita regulace, studující ženy VŠ, studující
ženy SŠ, ženy poslankyně, ženy v pracovní síle, rovnost příležitostí)
Dle pramenů KAM, World Bank 2006 – 2007 a úprav [1] je nejhůře dlouhodobě hodnocena
kontrola korupce, což odráží nízkou institucionální úroveň. Moc lépe na tom není ani právní
řád a výkonnost veřejné správy.
Inovační systém
Zahrnuje síť institucí, pravidel a procedur, které ovlivňují získávání,vytváření a využívání
znalostí. Sledují se parametry (výdaje na VaV, výzkumníci, studenti přírodovědných oborů,
studenti technických oborů, výdaje na licence, příjmy z licencí, patenty, rizikový kapitál,
odborné články, příliv zahr. investic, odliv zahr. investic, spolupráce mezi podniky
a univerzitami, obchodní toky, vývoj Hi-tech., hodnototvorný řetězec, absorpce technologií)
Dle pramenů KAM, World Bank 2006 – 2007 a úprav [1] je nejhůře dlouhodobě hodnocena
produkce technických znalostí (patentů a odborných publikací). Pozitivní je příliv
zahraničních investic, slabší jsou mezinárodní toky technologií v podobě nákupu a prodejů
licencí. Nízký je počet výzkumníků, míra studujících přírodovědné obory, dostupnost
rizikového kapitálu.
Lidské zdroje
Vzdělaná a kvalifikovaná populace je klíčová pro vytváření, šíření a využívání znalostí.
Sledují se parametry (výdaje na vzdělání, přístup k internetu, délka života, počet studentů na
SŠ, VŚ, délka vzdělání, gramotnost, únik mozků, kvalita manažerských škol, vzdělávání
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pracovníků, odborní a techničtí pracovníci, matematické znalosti, přírodovědné znalosti,
kvalita přírodovědného a matematického vzdělání).
Dle pramenů KAM, World Bank 2006 – 2007 a úprav [1] je příznivě hodnocena kvalita
přírodovědného a matematického vzdělání, vysoké je i relativní zastoupení skupiny
technických a odborných pracovníků a délka vzdělávání. Problém je ve výdajích na vzdělání,
přístupu k internetu, kvalita manažerských škol.
Informační a komunikační technologie
ICT ovlivňuje přístupnost, spolehlivost a efektivnost počítačů, telefonů, televizí a různých sítí.
Sledují se parametry (kapacita internetu, domácnosti s TV, počítače, mobilní telefony,
telefonní linky, telefony, ICT výdaje, Internet v podnicích, e – Government, náklady internetu,
uživatelé internetu.
Dle pramenů KAM, World Bank 2006 – 2007 a úprav [1] je na vysoké úrovni vybavenost
mobilními telefony a podíl výdajů ICT na HDP. Výrazně zaostáváme v otázce e-Government.
Pro hodnocení inovačně založené konkurenceschopnosti se používá Evropské inovační
skóre. Hodnotí se vstupy - hnací síly inovací (především ukazatele vzdělanosti, využívání
širokopásmového internetu), tvorba znalostí (zejména výdaje na výzkum a vývoj), inovace
a podnikání (zejména inovace MSP, nabídka rizikového kapitálu, výdaje na ICT). Znalostní
výstupy – aplikace inovací (zaměstnanost v Hi tech oborech, uplatnitelnost výrobků na trhu),
duševní vlastnictví (patenty, licence, užitné vzory).
Regionální konkurenceschopnost podle [1] vychází ze tří klíčových složek – ekonomické,
inovační a kvality života. Vezmeme-li v úvahu tyto tři základní složky, které zahrnují níže
uvedené ukazatele

MAKROEKONOMIKA
INOVAČNÍ SCHOPNOST
KVALITA ŽIVOTA
Produktivita práce
Nezaměstnanost
Průměrná tvorba HFK na obyvatele
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele
Průměrné výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele
Stav přímých zahraničních investic na obyvatele
Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců
Podíl vysokoškoláků na zaměstnaných v NH
Spáchané trestné činy na 1000 obyvatel
Střední délka života (naděje dožití)
Emise na km2
Průměrná hrubá měsíční mzda
dostáváme výstup [2] znázorněný na obr. 1
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Obr 1 Celková pozice krajů

Výše uvedený graf zachycuje závislost výkonnosti krajů na její dynamice. Pohled na kraje
může být dále dělen dle jednotlivých oblastí. Podívejme se blíže na kraj Vysočina
a na pohled inovační schopnosti.
Souhrnný ukazatel inovační schopnosti je složen ze 4 základních ukazatelů (Průměrné
výdaje na vědu a výzkum na obyvatele, Stav přímých zahraničních investic na obyvatele,
Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců, Podíl vysokoškoláků na
zaměstnaných v NH).
Na obrázku 2 sledujeme Inovační výkonnost dle krajů, opět závislost výkonnosti a dynamiky
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Obr. 2 Inovační výkonnost krajů

Z výše uvedeného vyplývá, že inovační výkonnost Vysočiny oproti jiným krajům je nízká, ale
z hlediska dynamiky se nachází nad průměrem ČR. Podívejme se ještě blíže na rozbor
těchto jednotlivých ukazatelů. Nejdříve na průměrné výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele.
Ukazatel vyjadřuje důležitost výzkumu a vývoje v regionu.
Obr 3 Porovnání krajů – výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele.

Z výše uvedeného dílčího ukazatele vyplývá, že Vysočina má třetí nejnižší výdaje na výzkum
a vývoj a v oblasti dynamiky patří pod průměr ČR. Tento ukazatel velmi snižuje hodnotu
souhrnného ukazatele Inovační schopnosti Vysočiny.
Obr. 4 zobrazuje další individuální ukazatel a tím je stav přímých zahraničních investic na
obyvatele (tis. Kč). Jedná se o majetkové účasti zahraničních subjektů, reinvestovaný zisk,
případně ostatní kapitálové vztahy mezi investorem a společnosti v daném kraji. Jedná se o
indikátor technologických změn.
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Obr 4 Stav přímých zahraničních investic na obyvatele

Z obr 4 vyplývá, že Vysočina obdržela nejvíce zahraničních investic a v absolutní hodnotě
zaujímá čtvrté místo v rámci ČR. Za zmínku také stojí to, že Průmyslová zóna D1 v Jihlavě
patří mezi největší průmyslové zóny v ČR co se týká počtu nově vytvořených pracovních
míst. Tento ukazatel velmi přispívá souhrnnému ukazateli inovační schopnost.
Dalším individuálním ukazatelem je počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000
zaměstnanců. Ukazatel odráží pozici výzkumu a vývoje v regionu.

Obr. 5 Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců

Z obrázku 5 vyplývá, že jak celková výkonnost, tak dynamika je v kraji Vysočina velmi nízká
a ukazatel velmi snižuje hodnotu celkového ukazatele inovační schopnosti.
Posledním individuálním ukazatelem, který je zahrnut v příspěvku pod inovační schopnost je
podíl vysokoškoláků na zaměstnaných (v %).
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Obr 6 Podíl vysokoškoláků na zaměstnaných (v %)

Z obrázku 6 vyplývá, že v kraji Vysočina roste nadprůměrně podíl vysokoškoláků na
zaměstnaných, ale v celkové výkonnosti je kraj stále pod průměrem.
Z hlediska souhrnného inovačního indexu je vidět, že výrazný podíl složky dynamiky, tak
výkonnosti je dán příspěvkem přímých zahraničních investic. Z hlediska vývoje to znamená,
že geografické oblasti dnešního kraje Vysočina byly po sametové revoluci oblastmi
atraktivními pro zahraniční investory a tento trend se ještě udržel i v období vzniku nových
krajů. Zahraniční investoři zejména ocenili dobrou geografickou polohou, dopravní napojení,
relativně kvalifikovanou pracovní sílu a nízké platové podmínky.
Každý region se snaží budovat vlastní identitu, kterou přenáší na své občany. Je ale
správné, že každý region se snaží směřovat ve svém rozvoji obdobným směrem? Vezměme
v úvahu záměry budování technologických parků. Každý region má jiné předpoklady
v zajištění vstupů – existence vysokých škol, technických oborů, strukturu průmyslové
základny a další. Má význam, aby při velikosti naší republiky byly téměř v každém regionu
technologické parky? Kolik prostředků nás to stojí a jaká je efektivita investic. A co strategie
státu?
Regiony jsou v určitém konkurenčním prostředí, což je zejména z pohledu dynamiky rozvoje
velkou výhodou. Ale není z pohledu udržitelnosti správné realizovat strategie, které nemají
vazbu na veřejné rozpočty. Sjednocení směru strategií státu, krajů a obcí je základním
předpokladem pro dynamičtější rozvoj. Pokud budou realizovány stejným směrem s vazbou
na rozpočet, pak se efekty několikanásobně zvýší.
Zdroje:
[1] Kadeřábková a kol. Ročenka konkurenceschopnosti ČR 2006 – 2007, CES VŠE
[2] Šulc, M. Jak se žije na Vysočině, KrÚ kraje Vysočina, 2008
[3] Internet
Kontaktní adresa: RNDr. Ing. Martin Černý, MBA , ředitel Sekce pro rozvoj regionu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, cerny.m@kr-vysocina.cz
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PRIMÁRNY POTENCIÁL MIKROREGIÓNU STRÁŽE
Zuzana Dolná, Barbora Némethyová
Abstract
The paper deals with primary potential of Stráže micro-region. The main aim is to
evaluate the landscape-geographic potential of the micro-region territory, which involves
partial evaluation of geographic location, structure and amount of raw materials, surface
characteristics, climatic conditions, water conditions and soil conditions.

Key words
Micro-region, potential, primary potential, development.

Úvod
Človek žije v určitom prostredí. Je neoddeliteľnou súčasťou krajinného priestoru, daného
regiónu a konkrétneho mikroregiónu. Každý región má svoju budúcnosť, svoj vývoj.
Rozhodne to platí aj o jednotlivých mikroregiónoch. Tu by sme chceli poukázať na aktuálnosť
danej problematiky, ktorá súvisí s naším členstvom v EÚ, keďže rozvoj mikroregiónov je
jedným z nosných cieľov samotnej politiky EÚ. A preto v súčasnosti nie je správne považovať
za zbytočné, ak sa venujeme problematike rozvojového potenciálu mikroregiónov. Obzvlášť,
pokiaľ ide o primárny rozvojový potenciál.
Podľa Hamalovej, Tvrdoňa, Žárskej (1997) medzi základné faktory regionálneho rozvoja
patria:
• prírodné zdroje rozvoja regiónu,
• obyvateľstvo a pracovné zdroje,
• ekonomické činnosti a podmienky rozvoja regiónov:
- produkčné činnosti,
- sociálna vybavenosť,
- technická vybavenosť.
Prírodné zdroje ovplyvňujú ekonomický rozvoj v regióne tým, že vytvárajú podmienky na
lokalizáciu ekonomických činností, vplývajú na formovanie sídelnej štruktúry v regióne
a ovplyvňujú spôsob života obyvateľov v regióne. Každý región je možné charakterizovať
odlišnými prírodno-geografickými podmienkami. Medzi prírodno-geografické podmienky,
ktoré majú vplyv na rozvoj regiónu, patrí poloha územia, geologické pomery, ložiská
nerastných surovín, georeliéf, klimatické pomery, charakter povrchových a podzemných vôd,
vegetačný kryt a živočíšstvo.

Cieľ a metódy
Vzhľadom na obmedzený rozsah príspevku sme sa zamerali predovšetkým na
geografickú polohu, geologickú stavbu, surovinové zdroje, geomorfologickú charakteristiku,
charakteristiku klimatických pomerov, hydrogeografických pomerov a pedogeografických
pomerov. Základným cieľom tejto práce je zhodnotiť prírodno-geografický potenciál územia,
ktorý spočíva v čiastkovom zhodnotení geografickej polohy, štruktúry a veľkosti surovinových
zdrojov, charakteristike georeliéfu, klimatických pomerov, vodných pomerov a pôdnych
pomerov. Pri spracovaní uvedenej problematiky sme metódu fyzickogeografickej analýzy,
komparatívnu metódu, metódu terénneho výskumu a kartografickú metódu.

Geografická poloha
Záujmovým územím je mikroregión Stráže, ktorý sa nachádza severne až
severovýchodne od Prešova a zaberá územie s rozlohou180,65 km2. Spolok obcí
mikroregiónu Stráže bol založený 17.04.1997 a zaregistrovaný na Krajskom úrade, odbore
všeobecnej a vnútornej správy v Prešove dňom 10.02.1998. Zakladateľmi boli obce Fintice,
Fulianka, Kapušany, Tulčík, Záhradné, pričom sídlom mikroregiónu Stráže sa stala obec
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Fintice. V súčasnosti je ZZ SOMS – Záujmové združenie spolku obcí mikroregiónu Stráže
tvorené dvadsiatimitroma obcami, z toho 20 obcí patrí do Prešovského okresu a 3 obce
patria do okresu Sabinov (Hubošovce, Uzovce, Jakubovany). Vzhľadom na to, že základné
vymedzenie územia a aj nasledovný výskum prebehol v čase, keď mikroregión mal ešte 18
obcí, aj táto práca sa zaoberá pôvodným vymedzením mikroregiónu.
Skúmané územie patrí do Alpsko – Himalájskej sústavy. Ďalej leží v podsústave Karpát,
v provinciách Západné a Východné Karpaty. Podľa subprovincií ho zaraďujeme do
Vonkajších ale aj Vnútorných Západných Karpát a zároveň aj do Vonkajších Východných
Karpát oblasť Nízke Beskydy. Mikroregión zaberá podstatnú časť západnej časti
Záhradnianskej brázdy, ktorá je krajinným podcelkom Beskydského predhoria a zároveň
zaberá aj juhovýchodnú časť Spišsko – šarišského medzihoria a taktiež tu zasahuje aj
severný okraj Košickej kotliny. Územie je zo severu ohraničené pohorím Čergov
a Ondavskou vrchovinou, na západe Hanušovskou pahorkatinou, na juhu sú to Slanské
vrchy, na juhozápade a západe Košická kotlina a Spišsko – šarišské medzihorie. Leží
v nadmorskej výške 255-1030 m. Stredným uhlom sklonu sa pohybuje v rozpätí od O° - 35º.

Mapa č. 1 Katastrálne územia obcí mikroregiónu stráže

Geologická stavba
V severnej časti je toto územie budované pieskovcovým flyšom čergovského súvrstvia
(piesčité ílovce, hrubozrnné pieskovce) a hrubopsamitickým flyšom strihovského súvrstvia
(pieskovce pieskovce so závaľkami ílovcov). Ďalej jurskými a kriedovými horninami
bradlového pásma (sliene, slieňovce, vápnité ílovce a pieskovce), ílovcovo – pieskovcovými
súvrstviami centrálno – karpatského flyšu a v strede neogénnymi sedimentmi čelovskej
formácie – piesčité a vápnité íly, piesky, pieskovce a štrky, ale nachádzajú sa tu aj extrúzie
augiticko – hyperstenického andezitu s amfibolitom, extrúzie pyroxenicko – amfibolického
andezitu s granátom (Šarišský hradný vrch) a extrúzie až lakolity hyperstenického –
amfibolického andezitu. Pozdĺž väčších tokov, hlavne Torysy a Sekčova, sú fluviálne
sedimenty.
Nerastné suroviny
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Z nerastných surovín sa tu vyskytujú nerudné suroviny a to stavebný kameň, bentonit
a expandujúce bridlice.
Ťažiteľné ložiská stavebného kameňa sú viazané hlavne na neogénne vulkanity, a to
predovšetkým na extruzívne andezitové telesá, ale aj na hrubšie lávové prúdy. Stavebný
kameň sa ťaží v lomoch v Hubošovciach a Finticiach (Kaličiak, 1991).
Bentonit sa vyskytuje v spodnomiocénnych sedimentoch v Košickej kotline. Najznámejšie je
ložisko Fintice, tvorené troma polohami bentonitických ílov. Bentonit je sivobiely, sivozelený,
kockovite rozpadavý. Surovina obsahuje 40 % montmorillonitu, zvyšok je nerozložený
sopečný popol, kremeň a akcesorické minerály (Kaličiak, 1991).
Ložisko expandujúcich bridlíc sa nachádza severne od obce Kanaš medzi výraznými
andezitovými kupolami Lysá Stráž a Stráž. Tvoria ho ílovce a ílovité bridlice
vnútrokarpatského paleogénu (Kaličiak, 1991).

Geomorfologická charakteristika
Skúmané územie patrí do Alpsko – Himalájskej sústavy. Ďalej leží v podsústave Karpát,
v provincii Východné Karpaty a v provincii Západné Karpaty. Podľa subprovincií ho
zaraďujeme do Vonkajších Východných Karpát oblasť Nízke Beskydy a je súčasťou
Beskydského predhoria a zároveň aj do suprovincie Vnútorné Západné Karpaty, kde je
súčasťou severnej časti Košickej kotliny a do subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde
je súčasťou malej časti Spišsko – Šarišského medznihoria a maličkej časti pohoria Čergov.
Leží v nadmorskej výške 255 - 1030 m.
Stredný uhol sklonu na skúmanom území sa približne pohybuje v rozpätí od 0º do 35º.
Najnižšie hodnoty od 0º do 5º sa nachádzajú na riečnych nivách riek a potokov. Územie
s uhlom sklonu od 5,1º do 10º lemuje riečne nivy a vyskytuje sa na nižšej časti denudačných
svahov. Zaberá podstatnú časť sledovaného územia. Ďalší interval od 10,1º do 15ºsa
vyskytuje hlavne v centrálnej časti územia v pretiahnutom severozápadnom až
juhovýchodnom smere, v severnej časti územia a v menších častiach aj na ostatnom území.
Územie s intervalom od 15,1º do 20º sa nachádza taktiež v centrálnej časti v pretiahnutom
severozápadnom až juhovýchodnom smere, v severnej, severozápadnej a severovýchodnej
časti. Interval stredného uhlu sklonu od 20,1º do 25º a interval od 25,1º do 30º tohto územia
je lokalizovaný roztrúsene a v menších častiach územia, predovšetkým v centrálnej časti
a v severnej, severovýchodnej a severozápadnej časti. Miesta nad 30º sa nachádzajú
v malej miere v centrálnej, severnej a severozápadnej časti územia.
Geomorfologický vývoj územia
Počas neogénu tu dochádza vo všeobecnosti iba k vertikálnym pohybom. Intenzita
vrásových pohybov zanikla štajerskou fázou tektonických pohybov začiatkom miocénu.
V období spodného panónu dochádza k denudácií a zarovnávaniu územia. V tomto období
boli už položené základy riečnej siete. Výraznejšie morfologicky diferencované bolo iba
bradlové pásmo. V strednom pliocéne sa tu prejavovala klesajúca tendencia a bradlové
tvrdoše v tomto období vyčnievali pomerne málo nad okolitý terén. V období kvartéru,
dochádzalo k rozčleňovaniu poriečnej rovne a k následnému zahlbovaniu tokov. Striedaním
chladných periglaciálnych období s teplými interglaciálnymi dochádzalo k etapovitému
zahlbovaniu tokov a k postupnému formovaniu reliéfu do dnešnej podoby (Harčár, 1972).
Výsledkom procesov, ktoré prevládali v podmienkach periglaciálnej klímy je dnešný reliéf
a to s formami a sedimentmi typickými pre ne ako sú napr. deluviálne hliny a s foriem
georeliéfu to boli najmä úvaliny a tvrdoše. V teplejších obdobiach – interglaciáloch sa
svahové procesy v dôsledku oteplenia a zvlhčenia klímy zmierňujú a silne sa uplatňuje práca
tečúcej vody a toky sa intenzívne zarezávajú a prehlbujú svoje dna. V holocéne, ale
aj v súčasnom období prevláda denudácia, ktorá spôsobuje zahladzovanie foriem
periglaciálnej modelácie. Na svahoch prevažuje splach a ron a následne vznikajú výmole
a zosuvy. Značnú mieru na tomto procese má aj samotný človek. V depresiách, akou je
Záhradnianska brázda, dochádza počas kvartéru k postupnej akumulácii a čiastočne aj
odnosu sedimentov a k ich sformovaniu do dnešnej podoby. Záhradnianska brázda
predstavuje zo štruktúrneho hľadiska priekopovú prepadlinu, medzi Kapušanským chrbtom a
bradlovým pásmom, vyplnenú málo odolnými neogénnymi sedimentami (Harčár, 1972).
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Klimatické pomery
Pri spracovaní klimatických pomerov územia mikroregiónu Stráže sme použili údaje
z meteorologickej stanice, ktorá sa nachádza v blízkosti skúmaného územia a to
z meteorologickej stanice Prešov – letisko. Čiastočne boli použité aj informácie
z ombrometrickej stanice v Terni, ktorá sa nachádza v skúmanom území.
Dôležitým ukazovateľom teplotných pomerov je priemerná ročná teplota. V skúmanom
území dosahuje 7,9°C. Najteplejším mesiacom v období 1931 – 1960 je júl 16,8°C
a najchladnejším január - 4.4°C. Priemerná ročná teplota za obdobie 1991 – 2008 bola
8,3°C. Najteplejším mesiacom v tomto období bol júl 19,2°C a najchladnejším január -2,6°C.
Relatívna vlhkosť vzduchu. Za obdobie 1931 – 1960 bola najvyššia v zimnom období a to
v mesiacoch december (88%) a január a november (86%). V letnom polroku bola priemerná
relatívna vlhkosť vzduchu 72%. Najnižšia bola v máji (69%). V období 1991 – 2008 bola
priemerná ročná vlhkosť 77%. Najvyššia bola v mesiacoch november (87%) a december
(86%) a naopak najnižšia v mesiaci marec (67%). V letnom polroku od apríla do septembra
bola priemerná relatívna vlhkosť 74%.
Oblačnosť. Oblasť charakterizuje pomerne vyrovnaný chod oblačnosti s maximom
v decembri a minimom v septembri. Ročný priemer oblačnosti v období 1931 – 1960
v Prešove – letisko bol 64%. Priemerná ročná oblačnosť za obdobie 1991 – 2008 v Prešove
– letisko bola taktiež 64%. Najvyššia oblačnosť bola zaznamenaná v mesiaci december
a január a to 78% a 77% a naopak najnižšia oblačnosť bola v mesiaci august a to 50%.
Atmosferické zrážky. Maximálny úhrn zrážok nameraných v Prešove v období 1931 - 1960
môžeme pozorovať v letnom období, predovšetkým v mesiacoch júl (98 mm), jún, august
(80 mm). Priemerný ročný úhrn zrážok v tomto období tu bol 621 mm. Minimálny úhrn zrážok
je v zimných mesiacoch a to február (27 mm) a január (28 mm). V tom istom časovom
období bol priemerný ročný úhrn zrážok v Terni 631 mm. Počas letného polroka od apríla do
septembra spadlo 416 mm zrážok a počas zimného polroka od októbra do marca 215 mm
zrážok. Takže v tom istom časovom období spadlo v zimnom polroku v Terni o 17 mm
zrážok viac. Maximálny úhrn zrážok v Prešove – letisko v období 1991 – 2008 je možné
pozorovať v letnom období. Priemerný ročný úhrn zrážok tu bol 438 mm. Minimálny úhrn
zrážok je v zimných mesiacoch.
Veterné pomery. V lete dominuje severné (242‰) a severozápadné (219 ‰) prúdenie
vzduchu. V zimnom období južné (244 ‰) a severné (213 ‰) prúdenie. Vetry o sile 5º B
a viac boli najčastejšie severné (29 ‰) a južné (23 ‰). Priemerná ročná rýchlosť vetra
o štrnástej hodine za obdobie 1991 – 2005 bola 4,2 m.s-1. V roku 2006 najvyššia priemerná
mesačná rýchlosť vetra bola v marci (4,1 m.s-1) a najnižšia v septembri (1,9 m.s-1). V roku
2007 bola priemerná ročná rýchlosť vetra 3,4 m.s-1.

Hydrogeografické pomery
Povrchové vody. Skúmané územie patrí do úmoria Čierneho mora a leží v povodí rieky
Torysy. Povodie Torysy podľa rozdelenia odtoku v priebehu roka, patrí do oblasti
stredohorskej. Hydrologická sieť záujmového územia je tvorená riekou Torysa a Sekčov
a potokmi Ternianka, Mošurovanka, Maliniak, Šarišský potok, Jakubovianský potok,
Gregorovský potok, Uzovský potok, Malý potok, Dzikov, Kanašský potok, Fintický potok,
Kapušianský potok, Ladianka, Porubský potok, Okružnianský potok, Dlhý potok,
Podhoranský potok, Dubinský potok, Čakaň a Potocký potok, spolu s niekoľkými prírodnými
potokmi a kanálmi.
Torysa pramení v Levočských vrchoch pod vrchom Javorina v nadmorskej výške 1224,9 m.
Celková plocha povodia Torysy je 1349 km2 a jej celková dĺžka je 129 km. Cez katastrálne
územie Veľkého Šariša preteká v dĺžke 5,875 km juhovýchodným smerom.
Torysa so svojimi prítokmi vytvára riečnu sieť, ktorej textúra je kombinovaná. V priestore
Sabinov – Prešov má riečna sieť stromovitú textúru (Harčár, 1972).
Ročné priemery prietokov na rieke Torysa vo Veľkom Šariši v období rokov 1973 – 2005
uvádza Némethyová (2009). Najnižší ročný priemerný prietok bol zaznamenaný v roku 1993
- 1,97 m3/s, najvyšší sa vyskytol v roku 2005 - 7,67 m3/s. Dlhodobý priemerný prietok je 4,29
m3/s. Priemerný ročný prietok počas obdobia 33 rokov zaznamenáva výrazné výkyvy.
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Nadpriemer sa vyskytol v rokoch 1974, 1975, potom v roku 1980 a 1985. Po roku 1989, boli
zaznamenané prevažne poklesy priemerných prietokov pod dlhodobý priemer, v období
rokov 1999 – 2002 bol súvislý nadpriemer priemerných prietokov, pričom ide o obdobie, kedy
boli na rieke Torysa zaznamenané najvyššie vodné stavy, tzv. „storočné vody“, ktoré boli
sprevádzané silnými záplavami (Némethyová, 2009).
Podzemné vody. Torysa sa podstatnou mierou podieľa na tvorbe zásob podzemných
vôd, predovšetkým v jej náplavoch, ktoré sú významným zdrojom pitnej a úžitkovej vody.
Tieto zásoby sú intenzívne využívané. Menšou mierou sa na tvorbe zásob podzemných vôd
podieľajú aj terasové štrky a deluviálne sedimenty. Paleogénne sedimenty, hlavne ílovcové
súvrstvia sú pre hromadenie podzemných vôd krajne nepriaznivé. Menšie zásoby sú možné
v pieskovcových súvrstviach, avšak sú z praktického hľadiska bezvýznamné (Harčár, 1999).
Neogénne sedimenty tvoria výplň Záhradného a vystupujú na južnom a západnom okraji
Kapušanského chrbta. V dôsledku toho, že sa tu striedajú súvrstvia rôzneho litologického
charakteru, od nepriepustných ílov cez ílovité piesky az piesky a pieskovce, ďalej štrky
a zlepence, aj samostatný hydrologický režim podzemných vôd je od nich priamo závislý.
Z hľadiska hromadenia podzemných vôd najpriaznivejšie sú polohy štrkov, zlepencov
a pieskov, resp. pieskovcov. Hromadenie zásob podzemných vôd je panvového charakteru.
V depresii Záhradného možno predpokladať významnejšie zásoby podzemných vôd
v niekoľkých horizontoch, v závislosti od polôh priepustných vrstiev, ich veľkosti a hrúbky
(Harčár, 1972).
Vulkanity budujú Kapušansky chrbát a Šarišský vrch, obklopené paleogénnymi súvrstviami.
Sú tvorené andezitmi, tvoriace výrazné tvrdoše, vystupujúce nad okolitý terén (Harčár,
1972). Vulkanické horniny sú v blízkosti povrchu rozpukané, čo umožňuje presakovanie
zrážkovej vody, avšak plošne predstavujú len malý povrch a tak viacero prameňov na styku
andezitov a deluviálnych sedimentov má len malú výdatnosť. Sprievodným javom je
znižovanie stability svahov ich podmáčaním (okolie Lysej Stráže, 696 m.n.m.) (Rajnoha,
1998).
Cibuľka (1996) podľa hodnotenia jednotlivých typov predkvartérnych hornín ich zaraďuje do
troch skupín z hľadiska hydrogeologickej priaznivosti.
a/ Horniny hydrogeologicky nepriaznivé z hľadiska priepustnosti a zvodnenosti.
Sú to horniny bradlového pásma (pestré slieňovce až sliene s vložkami vápnitých
pieskovcov – púchovský vývoj a slieňovce, vápnité pieskovce až piesčité vápence)
a najvrchnejšie neogénne sedimenty (sivé prachovce s polohami ílovcov - teriakovské
súvrstvie).
b/ Horniny hydrogeologicky málo priaznivé.
Sú to flyšové paleogénne vývoje (striedanie pieskovcov, prachovcov a ílovcov –
vnútrokarpatský paleogén a striedanie slieňovcov, vápnitých pieskovcov až piesčitých
vápencov – pročské vrstvy) a neogénne jemnozrnné sedimenty (svetlosivé prachovce až
jemnozrnné pieskovce – čelovské súvrstvie a sivé a tmavosivé prachovce a pieskovce –
prešovské súvrstvie).
c/ Horniny hydrogeologicky stredne priaznivé.
Sú to gregoriánske brekcie, stredno – hrubozrnné pieskovce s polohami zlepencov –
prešovské súvrstvie a strednozrnné pieskovce s polohami zlepencov – čelovské
súvrstvie.
Minerálne pramene. V okolitých dedinách ako, napríklad v Mošurove sa nachádza
prameň minerálnej vody uhličitej s obsahom 1400 mg /l voľného CO2, o výdatnosti 0,6 l/min.
Smerom na sever od Veľkého Slivníka 4 minerálne pramene s vodou uhličitou, resp. vodou
zemitou, uhličitou. Obsah voľného CO2 je v nich 880 – 1700,0 mg/l, výdatnosti sa pohybujú
v rozmedzí od 0,39 – 01 l/min. Všetky pramene sú neupravené, voľne vytekajúce na
pasienkoch. V Terni je 6 výverov minerálnej vody uhličitej, s obsahom voľného CO2 od
1070,0 – 1900,0 mg/l. Pramene sú využívané miestnym obyvateľstvom. V Tulčíku sa
nachádzajú dva minerálne pramene, jeden je upravený v besiedke a nachádza sa blízko
železničnej zastávky. Vody sú uhličité, s obsahom 1220 – 1550 mg/l voľného CO2, výdatnosti
sú okolo 1,0 l/min. Sú miestne využívané (Harčár, 1972).
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Pedogeografické pomery
Pôdne druhy. Na skúmanom území prevládajú hlavne stredne ťažké pôdy. A to sú
hlinité pôdy, ktoré obsahujú 30 – 45 % ílu v celku. V menšej miere sú tu zastúpené aj
stredne ťažké pôdy – ľahšie, čiže piesočnato – hlinité pôdy, ktoré obsahujú 20 – 30 % ílu
v celku. Roztrúsene v okrajových oblastiach sa vyskytujú aj ľahké pôdy. A to piesočnatá
pôda (< 10 % ílu v celku) a hlinito – piesočnatá pôda (10 - 20 % ílu).
V severnej, severovýchodnej a severozápadnej časti územia sa nachádzajú ťažké pôdy,
ílovito – hlinité pôdy. Tieto obsahujú 45 -60 %ílu v celku. Len v malej oblasti
v severovýchodnej časti pri obci Demjata sa vyskytuje aj veľmi ťažká pôda, ílovitá pôda,
ktorá obsahuje 60 – 75 % ílu.
Pôdne typy. Najväčšiu časť skúmaného územia zaberajú kambizeme (KM). Kambizem
luvizemná sa nachádza vo vyššie položených územiach, na chudobnejších substrátoch.
V južnej časti, kde sa nachádzajú lesy je zastúpený aj pôdny typ kambizem modálna. Na
územia, ktoré sú občasne alebo trvale ovplyvňované podzemnou vodou, najčastejšie na
dolinné nivy pozdĺž tokov sa viaže pôdny typ fluvizeme. V pomerne menšej miere sa tu
vyskytuje pôdny typ čiernica modálna. Nachádza sa hlavne v severnej oblasti študovaného
územia v okolí Veľkého a Malého Slivníka. Pomerne zastúpený je tu aj pôdny typ rendzina.
Jej najväčšia plocha sa nachádza hlavne v severovýchodnej a v juhovýchodnej časti územia.
V okolí obce Demjata a obce Záhradné sa nachádza aj pôdny typ regozem. V severnej časti
je veľmi málo zastúpený aj pôdny typ litozem. Juhovýchodne od intravilánu obce Záhradné
a južne od intravilánu obce Terňa a v juhovýchodnej časti územia sa vyskytuje aj pôdny typ
pseudoglej. Je to pôda zo skupiny pôd hydromorfných. Na juhu územia je vo veľmi malej
časti zastúpený aj pôdny typ ranker.

Záver
V súčasnosti problematika rozvoja mikroregiónov naberá ešte väčší význam, keďže
Slovenská republika sa stala členom Európskej únie, ktorá miestami chrlí a vydáva právne
akty všeobecne záväzného charakteru, ktoré sú členské štáty povinné zakomponovať do
svojich právnych poriadkov. Samozrejme, že jedným z marginálnych cieľov politiky EÚ je
minimalizovať rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, čím de facto aj touto cestou je
ovplyvnený samotný rozvoj regiónu.
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Přímé zahraniční investice ve Slovenské republice
Domesová Marcela
Abstrakt
Článek je zaměřen na zhodnocení systému investičních pobídek ve Slovenské
republice. Analýza je zaměřena na komparaci přílivu přímých zahraničních investic v zemích
Visegrádské skupiny. Komparace je provedena pomocí ukazatele kumulativní příliv přímých
zahraničních investic na obyvatele a struktury investic v odvětví. Příliv přímých zahraničních
investic je rovněž vyhodnocován podle odvětví a země původu investora.

Klíčová slova
Investice, investiční pobídky, Visegrádská skupina

Úvod
Slovenská republika je jedním z členských států Visegrádské skupiny. Rovněž jako
ostatní země daného regionu uplatňuje vůči investorům systém investičních pobídek s cílem
přilákání zahraničních investorů a nápomoci zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti
v oblasti průmyslové výroby, technologických center, center strategických služeb a oblasti
cestovního ruchu.

Cíl
Cílem článku je zhodnocení systému investičních pobídek ve Slovenské republice ve
vztahu k vývoji přílivu přímých zahraničních investic v analyzovaném období od roku 1995 do
současnosti. Systém investičních pobídek a příliv přímých zahraničních investic ve
Slovenské republice je analyzován v kontextu regionální komparace zemí Visegrádské
skupiny. Meziregionální komparace na úrovni vybraných států je provedena pomocí
zvolených ukazatelů.

Metodika
Cíl článku je naplněn pomocí kvalitativní analýzy vývoje systému investičních pobídek a
metody komparace přílivu přímých zahraničních investic z hlediska jejich odvětvové a
teritoriální struktury v návaznosti na ostatní členské země Visegrádské skupiny.

Výsledky
Systém investičních pobídek
Informovanost investorů o možnostech čerpání investičních pobídek zvyšuje Slovenská
agentura pro rozvoj investic a obchodu, která rovněž působí jako základní zprostředkovatel
v rámci procesu udělování investičních pobídek. Legislativní rámec pro investiční pobídky
představuje Zákon o investiční pomoci č. 561/2007 (v platnosti od 1. ledna 2008), který
nahrazuje Zákon o č. 565/2001 o investičních pobídkách a Schéma státní pomoci na
podporu regionálního rozvoje č. 1621/2007 – 1000. Na základě tohoto zákona je
poskytována regionální pomoc a pomoc v zaměstnanosti na investiční projekty nebo projekty
expanze průmyslové výroby, technologických center, center strategických služeb a
komplexních středisek cestovního ruchu. Mezi základní pobídky patří:
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•
•
•
•

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (DHM a
DNM)
Úlevy na dani z příjmů právnických osob (max. 5 let)
Příspěvek na tvorbu pracovních míst
Převod nemovitého majetku za cenu nižší než je všeobecná hodnota majetku

Úleva na dani z příjmů právnických osob může být poskytována maximálně 5 let
počínaje zdaňovacím obdobím, v němž bylo poplatníkovi daně vydáno rozhodnutí o
schválení daňové pobídky. Pobídka je nárokována každoročně v rámci daňového přiznání
jako nárok na úlevu na dani do výšky daně připadající na poměrnou část základu daně
(vypočteného jako součin základu daně a stanoveného koeficientu podle zvláštního právního
předpisu).
Výše investiční pobídky
Intenzita finanční podpory je stanovena jako procento z oprávněných nákladů vztahující
se k pořízení DHM a DNM nebo na mzdové náklady spojené se zajištěnými pracovními
místy v rámci investičního projektu, přičemž nesmí přesáhnout absolutní částku maximální
výše podpory:
• 22,50 milionů EUR (region Západní Slovensko),
• 28,125 milionů EUR (region Střední Slovensko a Východní Slovensko).
Podmínky pro udělení pobídky
Podmínky pro udělení pobídky se liší podle typu investice.Mezi všeobecné podmínky
patří šetrnost investice k životnímu prostředí a realizace investičního záměru do 3 let. Mezi
specifické podmínky patří minimální výše investice do pořízení nového DHM a DNM, který
nebyl doposud odepisován a nebyl vyrobený déle než 3 roky před jeho pořízením, minimální
objem tržeb z podnikatelské činnosti uvedené v investičním záměru v procentech vzhledem
k celkovým tržbám příjemce pobídky, minimální procentické zastoupení zaměstnaných osob
s vysokoškolským vzděláním vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců. Minimální výše
investice na pořízení nového DHM a DNM činí:
•
•
•
•

800 milionů SK (průmyslová výroba)
40 milionů SK (technologická centra)
35 milionů SK (centra strategických služeb)
500 milionů SK (cestovní ruch)

Zákon o investičních pobídkám rovněž upravuje minimální výši investice financovanou
z vlastních zdrojů investora a upravuje snížení minimální hranice investice pro regiony
postižené vysokou mírou nezaměstnanosti respektive pro regiony s mírou nezaměstnanosti
vyšší než je celostátní průměr a regiony s mírou nezaměstnanosti vyšší o 50 % než
celostátní průměrná míra nezaměstnanosti zjištěná za předešlý kalendářní rok. Minimální
podíl tržeb z podnikatelské činnosti:
•

80 % objemu tržeb z podnikatelské činnosti vzhledem k celkovým tržbám
(průmyslová výroba, cestovní ruch)
Minimální zastoupení vysokoškolských zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců:

•
•

60 % (technologická centra)
30 % (centra strategických služeb)
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Poskytovatel pobídky
Poskytovatelem pobídky jsou věcně příslušná ministerstva: Ministerstvo hospodářství
SR (dotace na pořízení nového DHM a DNM), Ministerstvo financí SR (úlevy na dani
z příjmů), Ministerstvo práce a sociálních věcí (příspěvek na tvorbu pracovních míst),
vlastník nebo správce nemovitého majetku (Slovenský pozemkový fond nebo obec)
v případě převodu nemovitého majetku za zvýhodněnou cenu.
Proces schvalování pobídky
•

•

•

•
•

•

Předložení investičního záměru – Investor předloží investiční záměr Ministerstvu
hospodářství (ve dvou listinných formách i elektronicky). Investiční záměr obsahuje
identifikační údaje žadatele, plánovanou výši financí na pořízení DHM a DNM,
předpokládaný počet zaměstnanců včetně požadavků na jejich kvalifikaci,
předpokládané mzdové náklady atd.
Posouzení investičního záměru – Ministerstvo hospodářství posuzuje úplnost
investičního záměru a do 30 dnů vypracuje odborný posudek. K otázkám životního
prostředí se vyjadřuje Ministerstvo životního prostředí. V případě kladného posudku
Ministerstvo hospodářství vypracuje návrh na poskytnutí investiční pobídky, který
obsahuje jednotlivé formy pobídek, jejich výši a podmínky pro jejich čerpání.
Ministerstvo zašle tento návrh jednotlivých poskytovatelům investičních pobídek.
Věcně příslušná ministerstva posoudí předpoklady splnění podmínek na poskytnutí
pobídek a do 30 dnů zašlou Ministerstvu hospodářství svá stanoviska.
Nabídka investičních pobídek – Ministerstvo hospodářství po obdržení kladných
stanovisek dílčích ministerstev zašle žadateli potvrzení, že jeho investiční záměr
splňuje podmínky na poskytnutí investičních pobídek a do 30 dnů vypracuje nabídku
investičních pobídek, ve které uvede formy a výši poskytnutých pobídek včetně
podmínek na jejich čerpání. Nabídka je zaslána investorovi.
Žádost o poskytnutí pobídek – Žadatel může do 60 dnů od doručení nabídky
požádat Ministerstvo hospodářství o poskytnutí investičních pobídek. Žádost
obsahuje identifikační údaje, formy dílčích pobídek a jejich výši atd.
Rozhodnutí o schválení – Ministerstvo předloží na základě žádosti investora návrh
na poskytnutí investičních pobídek vládě SR. Vláda vydá rozhodnutí o schválení
pobídek, které zašle Ministerstvu hospodářství. Ministerstvo hospodářství toto
rozhodnutí zašle do 15 dnů žadateli a poskytovatelům investičních pobídek.
Kontrola –náleží věcně příslušným ministerstvům.

Komparace přílivu přímých zahraničních investic
V první polovině 90. let směřovalo nejvíce přímých investic do Maďarska, které zavedlo
systém investičních pobídek jako první z členských zemí Visegrádské skupiny. Vysoký příliv
přímých zahraničních investic do Maďarska po zavedení investičních pobídek motivoval i
ostatní členské státy k zavedení podpory. Politické opatření se projevilo v narůstajícím přílivu
investic do Polska a posléze do České republiky a Slovenska. (Obr. 1)
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Obr. 1: Příliv PZI v zemích Visegrádské skupiny (v mil. USD)
Zdroj: autorka

V rámci komparace přílivu přímých zahraničních investic v zemích Visegrádské skupiny
v analyzovaném období 1995 – 2007 plynulo průměrně nejvíce přímých investic do Polska
(8,5 mld. USD), České republiky (5,2 mld. USD), Maďarska (4,2 mld. USD) a nejméně na
Slovensko (1,5 mld USD) (Obr. 2). Z hlediska kumulativního přílivu PZI v přepočtu na
jednoho obyvatele v období 1999 – 2007 plynulo nejvíce investic do České republiky,
Maďarska, Slovenska a nejméně do Polska (Tab. 1).
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Obr. 2: Průměrný příliv PZI za období 1995 – 2007 (v mil. USD)
Zdroj: autorka

Tab.1: Komparace PZI (1999 – 2007)
Kumulativní příliv PZI
Region
(USD)/obyvatele
Česká republika
5 790
Slovenská republika
3 533
Polsko
2 407
Maďarsko
3 925
Zdroj: autorka
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Komparace struktury přímých zahraničních investic
V odvětví služeb směřovalo nejvíce investic do finančních služeb (bankovnictví a
pojišťovnictví), dále zejména do maloobchodu a velkoobchodu, dopravy a telekomunikace v
obdobné struktuře v ČR, Slovenku a Polsku. V Maďarsku směřovalo naopak nejvíce investic
do služeb dopravy, telekomunikací a služeb pro podniky (informační technologie, účetní a
poradenské služby). V odvětví obchodu směřovalo nejvíce investic do zahraničních poboček
obchodních řetězců (v ČR například investice do obchodních řetězců prodejen Julius Meinl,
Makro ČR, Delvita, Tesco). Naopak do odvětví školství a zdravotnictví neplynuly žádné
přímé zahraniční investice (Tab. 2).

Tab. 2: Struktura průměrného přílivu PZI v odvětví v % (1998 – 2006)
Česká
Slovenská
Polsko
Maďarsko
Odvětví
republika republika
Služby
55
45
59
49
Zpracovatelský průmysl
37
38
30
41
Ostatní
8
17
11
10
Z toho: Elektřina, plyn, voda
5
16
5
6
Stavebnictví
2
1
1
1
Zemědělství
0
0
0
1
Těžba nerostů
1
0
0
0
Nezařazeno
x
x
5
2
Zdroj: autorka

Vývoj podílu přílivu PZI ve Slovenské republice podle zemí původu investora
Co se týče vývoje přílivu PZI podle země původu investora v období 1998 – 2006
v průměru vykazovalo nejvyšší podíl Německo (26 %), Nizozemí ( 15 %), Rakousko (13 %)
a Francie (10 %). V uplynulém roce 2008 plynulo na Slovensko nejvíce investic z České
republiky (54, 2 %), Kypru (20,5 %), Polska (4,6 %), Rakouska (4 %) a Francie (3, 6 %).

Shrnutí
Všechny členské země Visegrádské skupiny uplatňují vůči investorům systém
investičních pobídek, přičemž Maďarsko zavedlo investiční pobídky jako první v rámci
regionu. Pozitivní zkušenosti s přílivem PZI a úspěšnou privatizací vedly nejprve Polsko a
posléze i Českou republiku a Slovensko k institucionálnímu zavedení investičních pobídek,
čemuž odpovídá objem přílivu PZI v druhé polovině 90. let, kdy příliv přímých investic zesílil
nejprve do Polska, následně do České republiky a na Slovensko. Z hlediska odvětvové
analýzy přílivu PZI je struktura investic obdobná ve všech zemích Visegrádské skupiny
s dominantním postavením sektoru služeb. Z pohledu teritoriální struktury přílivu PZI ve
sledovaném období převažovaly investice z členských států Evropské unie, a to Německa,
Nizozemí, Rakouska. V roce 2008 měla dominantní postavení Česká republika a Kypr.
Vzhledem k tomu, že Slovensko se stalo v roce 2009 členským státem Evropské měnové
unie lze očekávat další příliv investic, a to nejen od sousedních států, ale zejména ostatních
zemí Evropské měnové unie. Přijetím eura lze očekávat na Slovensku v rámci
mezinárodního obchodu a mezinárodního transferu investic komparativní výhodu vůči
nečlenským zemím Evropské měnové unie.
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STATISTICKÁ ANALÝZA STÁRNUTÍ OBYVATEL V OKRESECH
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
STATISTICAL ANALYSIS OF PROCESS OF AGEING OF PEOPLE IN
DISTRICTS OF JIHOMORAVSKÝ REGION
Dufek, J., Minařík, B.
Abstrakt
Na základě faktorové analýzy byly ze souboru ukazatelů souvisejících bezprostředně
s věkovou strukturou populace v okresech Jihomoravského kraje ČR vybrány pro
analýzu „podíl produktivní populace 15 – 64letých“ a „index stáří“. Okresy byly podle
normovaných hodnot obou ukazatelů rozčleněny prostřednictvím shlukové analýzy
do 3 skupin a uspořádány podle úrovně stáří obyvatel k 31. 12. 2007 a rychlosti
stárnutí v předchozích letech 2000 – 2007.
Klíčová slova
okresy Jihomoravského kraje ČR, stáří a stárnutí populace, faktorová analýza,
shluková analýza
Abstract
On the basis of factor analysis we selected the “ratio of productive population of 15 64 years old” and “ageing index” out of the file of indicators closely related to the age
structure in districts of Jihomoravský Region population. The districts that obtained
standardized values of both indicators were then divided into 3 groups by means of
cluster analysis, and arranged according to the level of age of people up to 31st
December 2007 and the pace of ageing process in 2000 – 2007.
Keywords
districts of Jihomoravský region, age and process of ageing of population, factor
analysis, cluster analysis
Jedním ze základních problémů demografického vývoje v rozvinutých zemích je
stárnutí populace. Hlavními příčinami je pokles porodnosti a prodlužování střední
délky života obyvatel v důsledku zlepšujících se životních podmínek a zdravotního
stavu obyvatel. Je tomu tak i v České republice a jejích regionech. Je zřejmé, že
proces stárnutí neprobíhá v celém státě rovnoměrně, projevují se rozdíly mezi
jednotlivými kraji navzájem, ale i uvnitř krajů mezi okresy.
Cílem předložené práce je porovnat a vyhodnotit jak současnou úroveň stáří
obyvatel okresů Jihomoravského kraje ČR, tak i rychlost stárnutí během několika
uplynulých let.
MATERIÁL A METODY
Jihomoravský kraj je z hlediska správního členěn na 7 okresů, z nichž se
nejvíce odlišuje okres Brno-město svou nejmenší rozlohou a nejvyšším počtem
obyvatelstva a tím i jejich nejvyšší hustotou. Kraj je členěn do 7 okresů, přičemž
městský brněnský okres obklopuje příměstský okres Brno-venkov a navazujících 5
venkovských okresů.
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Výchozí data pro analýzu byla převzata z webových stránek ČSÚ ze
Statistické
ročenky
Jihomoravského
kraje
2008
na
adrese
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/publ/13-6401-08-2008. Úroveň stáří obyvatel
byla zjištěna k termínu 31. 12. 2007, pro rychlost stárnutí bylo zvoleno období let
2000 – 2007. Z výchozích údajů byly pak odvozeny další ukazatele související se
stářím populace, takže při analýze bylo využito následujících 10 demografických
ukazatelů:
1 – průměrný věk, 2 – podíl věkové skupiny 0 – 14letých, 3 – podíl věkové skupiny 15
– 64letých, 4 – podíl věkové skupiny 65 a víceletých, 5 – koeficient závislosti
mladých, 6 – koeficient závislosti starých, 7 – koeficient celkové závislosti, 8 – index
stáří, 9 – střední délka života mužů, 10 – střední délka života žen.
Pro dokumentaci a názornou představu jsou výchozí data, která byla zjištěna k 31.
12. 2007, uspořádána v Tab. 1. Data byla zjištěna i pro předchozí roky, především
pro rok 2000, od kterého je analyzováno stárnutí regionálních populací.
Tab. 1: Výchozí data pro analýzu z evidence ČSÚ (k 31. 12. 2007)
Věková skupina
Okres

Prům.
věk 0 – 14 15 – 64

Koeficient závislosti

65 +

mladých

starých

celkem

Index
stáří

Střední
délka života
muži ženy

1

Blansko

40,4

14,4

70,4

15,2

20,45

21,59

42,05

105,56

72,7

78,9

2

Brno-m.

41,8

12,8

70,5

16,7

18,16

23,69

41,84

130,47

74,0

79,3

3

Brno-v.

40,0

15,0

70,3

14,7

21,34

20,91

42,25

98,00

73,0

79,9

4

Břeclav

40,0

14,1

72,1

13,8

19,56

19,14

38,70

97,87

71,4

79,8

5

Hodonín

40,2

14,0

71,4

14,6

19,61

20,45

40,06

104,29

71,8

79,4

6

Vyškov

40,0

14,5

71,0

14,5

20,42

20,42

40,85

100,00

72,7

79,3

7

Znojmo

39,7

14,9

71,4

13,7

20,87

19,19

40,06

91,95

71,8

79,4

Poznámka: koeficienty závislosti a index stáří podle výpočtu autora

Při analýze byly ze statistických metod využity souhrnné číselné charakteristiky pro
stanovení úrovně a variability všech 10 demografických ukazatelů prezentujících stáří
a stárnutí populace u souboru okresů Jihomoravského kraje, koeficienty růstu pro
posouzení změn ve věkové struktuře, faktorová analýza pro výběr nejvhodnějších
demografických ukazatelů a shluková analýza pro členění okresů do
homogennějších skupin.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Při stanovení souhrnných charakteristik byla použita prostá forma výpočtu,
tzn. že všech 7 okresů Jihomoravského kraje mělo stejnou váhu. Úroveň ukazatelů
charakterizuje aritmetický průměr, absolutní variabilitu směrodatná odchylka a
relativní variabilitu variační koeficient, který je vhodný pro vzájemné porovnání.
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Souhrnné charakteristiky:

aritmetický
průměr

1 – průměrný věk
2 – podíl skupiny mladých 0 – 14letých
3 – podíl produkt. skupiny 15 – 64letých
4 – podíl skupiny starých 65 a víceletých
5 – koeficient závislosti mladých
6 – koeficient závislosti starých
7 – koeficient závislosti celkový
8 – index stáří
9 – střední délka života mužů
10 – střední délka života žen

40,30
14,24
71,01
14,74
20,06
20,77
40,83
104,02
72,49
79,43

směrodatná
odchylka
0,70
0,76
0,66
1,01
1,05
1,56
1,31
12,50
0,89
0,34

variační
koeficient
1,74 %
5,34 %
0,93 %
6,85 %
5,23 %
7,51 %
3,21 %
12,02 %
1,23 %
0,43 %

Z přehledu souhrnných charakteristik vyplývá, že největší relativní variabilitu a
tedy největší rozdíly mezi okresy vykazuje index stáří (12,02 %). Naproti tomu
nejmenší rozdílnost se projevuje u střední délky života (muži 1,23 %, ženy 0,43 %),
průměrného věku (1,74 %) a podílu produktivní věkové skupiny (0,93 %).
K omezení ukazatelů pro analýzu stáří obyvatelstva byla uplatněna faktorová
analýza, která vyčlenila 2 faktory s vlastní hodnotou menší než 1 a vysvětlující 90,7
% variability.
Výsledky faktorové analýzy:
Faktor 1:
Faktor 2:

vlastní hodnota
6,68
2,39

procento
66,8 %
23,9 %

kumulativní procento
66,8 %
90,7 %

Faktor 1: podíl 65 a víceletých (faktorová zátěž 1,00), koeficient závislosti starých
(0,99), index stáří (0,96), průměrný věk (0,96), …
Faktor 2: koeficient závislosti mladých (0,76), podíl 15 – 64letých (0,75), koeficient
celkové závislosti (0,75), …
S ohledem na faktorové zátěže a na praktický význam se jako vhodné jeví stanovit
za reprezentanta 1. faktoru „index stáří“ a 2. faktoru „podíl produktivní populace“.
Tuto úvahu podporuje i to, že index stáří vykazuje u souboru okresů vysokou
variabilitu při jen málo rozdílném podílu produktivní věkové skupiny okresních
populací. Ke stejnému výběru ukazatelů došli i Dufek a Minařík (2008) u souboru
krajů ČR.
Pro členění okresů byla využita metoda nejvzdálenějšího souseda shlukové
analýzy hierarchické při Euklidovském měření.
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Výsledky shlukové analýzy:
K 31. 12. 2007 vytvářejí okresy podle obou ukazatelů (tj. indexu stáří a podílu
produktivní části populace) 3 shluky, jak dokumentuje Obr. 1.
norm. hodnoty indexu stáří
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2
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Obr. 1: Dendrogram a graf shluků souboru okresů Jihomoravského kraje ČR
a) skupina: 2 okresy (28,57%), nízký podíl produktivní populace, střední index stáří
1 – Blansko, 3 – Brno-venkov
b) skupina: 1 okres (14,28 %), nízký podíl produktivní populace, vysoký index stáří
2 – Brno-město
c) skupina: 4 okresy (57,15 %), střední až vysuký podíl produktivní populace,
středníaž nízký index stáří
4 – Břeclav, 5 – Hodonín, 6 – Vyškov, 7 - Znojmo
Vzhledem k tomu, že oba použité ukazatele mají rozdílnou úroveň a
variabilitu, byly pro některé výpočty původní hodnoty přepočteny na bezrozměrné
normované hodnoty o nulové úrovni a jednotkové variabilitě, takže mají při vytváření
shluků stejnou váhu.
Změny věkové struktury obyvatel
V hodnoceném období 2000 – 2007 se u všech okresů Jihomoravského kraje
zvýšil podíl produktivní populace, což lze chápat jako pozitivní vývoj, naproti tomu se
zvýšil i index stáří, tedy podíl staré generace ke generaci mladé, a to je zcela určitě
vývoj nepříznivý. Názornou představu o uvedených změnách poskytuje Obr. 2.
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Obr. 2: Změny podílu produktivní populace a indexu stáří u souboru okresů JM kraje
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V roce 2000 převyšoval index stáří hodnotu 100 % pouze u okresu Brno-město,
v roce 2007 překročily tuto hranici okresy Blansko a Hodonín, na okrese Vyškov se
podíl starých a mladých vyrovnal. U zbývajících 3 okresů je ještě mírná převaha
mladých, nejnižší index stáří má okres Znojmo.
Stanovení pořadí okresů podle stáří a stárnutí obyvatelstva
Pro stanovení pořadí okresů z hlediska stáří obyvatelstva bylo využito
normovaných hodnot podílu produktivní populace a indexu stáří. U podílu produktivní
populace se předpokládá pozitivní působení a váha plus 1, u indexu stáří negativní
působení a váha minus 2. Součin normované hodnoty a váhy s ohledem na směr
působení dává skóre daného ukazatele a součet skóre obou ukazatelů celkové
skóre, podle kterého je stanoveno pořadí okresů (Tab. 2).
Tab. 2: Pořadí okresů Jihomoravského kraje ČR podle stáří populace k 31. 12. 2007

Okres

Podíl produktivní
populace

Index stáří

Normované
hodnoty

Skóre
(váha 1)

Normované
hodnoty

Skóre
(váha –2)

Celkové
skóre

Pořadí

1

Blansko

-0,9242

-0,9242

0,1232

-0,2464

-1,1706

6

2

Brno – město

-0,7727

-0,7727

2,1160

-4,2320

-5,0047

7

3

Brno – venkov

-1,0758

-1,0758

-0,4816

0,9632

-0,1126

5

4

Břeclav

1,6515

1,6515

-0,4920

0,9840

2,6355

1

5

Hodonín

0,5909

0,5909

0,0216

-0,0432

0,5477

4

6

Vyškov

-0,0152

-0,0152

-0,3216

0,6432

0,6280

3

7

Znojmo

0,5909

0,5909

-0,9656

1,9312

2,5221

2

Obdobně je stanoveno pořadí okresů podle rychlosti stárnutí obyvatelstva
v uplynulém 7letém období. V daném případě bylo vycházeno z průměrných
koeficientů růstu, z nichž byl odvozen vážený geometrický průměr jako celkové
skóre. Při výpočtu bylo třeba přihlížet k záporné hodnotě váhy indexu stáří (Tab. 3).

64

Tab. 3: Pořadí okresů Jihomoravského kraje ČR podle stárnutí populace v období
2000 - 2007
Podíl produktivní
populace

Okres

Průměrný
koeficient
růstu

Index stáří

Skóre
(váha 1)

Průměrný
koeficient
růstu

Skóre
(váha –2)

Celkové
skóre

Pořadí

1

Blansko

1,0025

1,0025

1,0314

0,9424

0,9804

5

2

Brno – město

1,0010

1,0010

1,0289

0,9455

0,9815

4

3

Brno – venkov

1,0029

1,0029

1,0128

0,9777

0,9925

1

4

Břeclav

1,0030

1,0030

1,0388

0,9295

0,9759

7

5

Hodonín

1,0030

1,0030

1,0382

0,9306

0,9763

6

6

Vyškov

1,0041

1,0041

1,0224

0,9606

0,9867

2

7

Znojmo

1,0041

1,0041

1,0279

0,9504

0,9832

3

Čím je nižší hodnota celkového skóre, tím je daná okresní populace starší
resp. tím jde o její rychlejší stárnutí a naopak.
Mezi současnou úrovní stáří obyvatel v okresech a předchozí rychlostí stárnutí
se projevil na základě dosaženého pořadí z hlediska stáří a stárnutí jen velmi nízký
negativní vztah kvantifikovaný koeficientem korelace r = -0,2143, který je však
statisticky neprůkazný.
Pro znázornění vzájemných vztahů mezi oběma ukazateli a současně jako
názorná dokumentace postavení jednotlivých okresů JM kraje podle stáří a stárnutí
obyvatel byla zpracována grafická mapa, v níž jsou okresy z hlediska obou
ukazatelů rozmístěny (Obr.3).
celkové skóre průměrných koeficientů

stárnutí populace

-0,97

Břeclav

Hodonín

-0,98

Blansko

Brno-město

Znojmo
Vyškov

-0,99

Brno-venkov

-1

-4

-2

0

-2

-4

-6

celkové skóre normovaných hodnot
stáří populace

Obr. 3: Úroveň stáří (31. 12. 2007) a rychlost stárnutí (2000 – 2007) populace
v okresech Jihomoravského kraje ČR

65

Z mapy vyplývá, že výrazně nejvyšší stáří obyvatel je v okrese Brno-město při zhruba
průměrném předchozím stárnutí. Nejnižší stáří je v příhraničních okresech
s Rakouskem, v okresech Břeclav a Znojmo, a to i přesto, že v okrese Břeclav
docházelo v předchozím období k nejrychlejšímu stárnutí z důvodu většího poklesu
počtu nejmladší generace a růstu generace starých.
ZÁVĚR
K nepříznivému vývoji z hlediska počtu a věkové struktury obyvatel dochází nejen
celostátně, ale i v regionálních podmínkách. Ve všech okresech Jihomoravského
kraje se snižuje podíl předproduktivní složky populace a zvyšuje se podíl
poproduktivní populace, takže populace nezvratně stárne. Meziokresní rozdíly jsou
dokumentovány v předchozích výsledcích práce.
Hodnocení regionů z hlediska věkové struktury a s ní souvisejícím stářím a
stárnutím obyvatel je dílčím příspěvkem k hodnocení regionálního rozvoje. Podle
Svatošové, Boháčkové a Hrabánkové (2005) je důležité exaktně analyzovat a
vyhodnocovat rozvojové potenciály regionů a výsledky využívat pro poskytování
podpor v rámci strukturální politiky a pro rozhodování v regionální správě.
--Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru PEF MZLU v Brně
MSM 6215648904 „Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj
agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách integrovaného agrárního
trhu“, tematického směru 5 „Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného
multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky“ a jeho dílčího
úkolu „Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým
západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických
charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR“.
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Některé specifické rysy demografické analýzy vývoje
obyvatelstva malých lokalit
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová
Abstrakt
Demografická analýza vývoje obyvatelstva malých lokalit se provádí obvykle pomocí
standardních postupů, má však některé specifické rysy. Nemusí být vždy jednoduché získat
potřebná vstupní data, navíc tato data obsahují pouze osoby s trvalým bydlištěm v dané
lokalitě a mohou být zatížena rovněž náhodnými chybami. Vývoj migrace závisí do značné
míry na vývoji počtu bytů v dané lokalitě. Údaje o předpokládané bytové výstavbě
v budoucnu jsou však někdy těžko dostupné. Zejména v lokalitách poblíž velkých měst se
může demografický vývoj výrazně lišit od demografického vývoje v celé ČR či v daném
regionu. V těchto lokalitách lze předpokládat rozsáhlou bytovou výstavbu, tedy velký
migrační přírůstek často převážně mladších lidí a v důsledku toho i vyšší porodnost. Navíc je
zde často poměrně vysoký počet fakticky bydlících osob, které zde však nemají trvalé
bydliště.

Klíčová slova
Demografická analýza, malá lokalita, populační projekce

Úvod
Provádění demografické analýzy dosavadního vývoje a předpokládaného budoucího
vývoje má svůj význam nejen na celostátní či regionální úrovni, ale i na úrovni menších
lokalit (měst, obcí či jejich částí). Slouží jako jeden z důležitých podkladů při rozhodování
o dalším rozvoji příslušné lokality a smysluplnosti některých investic dlouhodobého
charakteru (např. nákladná rekonstrukce či výstavba nové školy). V některých případech se
dokonce jako jedna ze součástí žádosti o realizaci příslušného investičního záměru přímo
vyžaduje demografická studie budoucího vývoje obyvatelstva dané lokality.

Cíl
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některá specifika vypracování demografické
studie vývoje malé lokality v porovnání s demografickými studiemi velkých územních celků.
Jedná se například o problém získání vhodných výchozích dat o obyvatelstvu či
o problematiku odhadu migrace v malých lokalitách. Jako demonstrační příklad použijeme
některé části z rozsáhlejší studie týkající se demografického vývoje malé lokality na okraji
Hlavního města Prahy vypracované katedrou demografie fakulty informatiky a statistiky VŠE
v Praze.

Metodika
Základní metodika vypracování studie pro malou lokalitu je pochopitelně stejná jako při
vypracování studie větších územních celků. Již při prvním kroku – získání vhodných
vstupních dat – můžeme však v případě menších lokalit narazit na některé problémy.
Pro vypracování kvalitní demografické studie jsou potřebná především aktuální data o
obyvatelstvu příslušné lokality tříděná podle pohlaví a věku, a to co nejpodrobněji. Ideální je
mít k dispozici data podle jednoletých věkových skupin. Údaje veřejně publikované Českým
statistickým úřadem na úrovni obcí však obsahují třídění obyvatelstva podle věku pouze
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velmi hrubé. Podrobnější data poskytuje ČSÚ na vyžádání, někdy je však tato služba
zpoplatněna, neboť zpravidla vyžaduje vytvoření speciálních datových sestav.
Na podobné problémy narážíme v případě dat o vývoji demografických událostí, tj. počtů
narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých. Zejména v případě stěhování, které
má v malých lokalitách často velmi výrazný vliv na změny počtu a struktury obyvatel, jsou
potřebné nikoli pouze celkové počty migrantů, ale opět údaje tříděné podle pohlaví a věku.
Zde se navíc objevuje problém, že vzhledem k ochraně individuálních údajů nemůže ČSÚ
zveřejnit hodnoty rovné 1 nebo 2. Datové sestavy jsou pak pro malé obce neúplné, řadu
hodnot je nutno odhadnout. Proto by bylo někdy z těchto důvodů lepší vyžadovat údaje
tříděné podle věku méně podrobně, například podle pětiletých věkových skupin. Jinou
možností je odhadovat strukturu migračního salda na základě porovnání věkového složení
z počátku a konce příslušného roku.
Za lokality, které nejsou administrativně samostatné (tj. nemají vlastní zastupitelstvo, ale
jsou částí jiných obcí) poskytuje ČSÚ pouze údaje o obyvatelstvu zjištěné při Sčítání lidu.
Ostatní údaje je nutno odhadnout buď na základě demografické projekce, nebo na základě
dat pro celou obec, jíž je daná lokalita částí.
V současné době má řada obcí vlastní databázi evidence obyvatelstva. Tato data však
někdy nevypadají příliš věrohodně, často se neshodují s údaji ČSÚ. V některých případech
dokonce ani neodpovídají bilanční rovnice, tj. udávaný počet obyvatel na konci roku se liší od
udávaného počtu na počátku roku zvýšeného o živě narozené a přistěhovalé a sníženého
o zemřelé a vystěhovalé. To svědčí o tom, že lokální evidence obyvatelstva není úplná.
Navíc může být někdy obtížné potřebná data z lokální evidence vůbec získat, opět
s odvoláním na ochranu osobních údajů.
V malých lokalitách závisí migrace velmi výrazně na změnách počtu bytů v lokalitě, zda
dochází k výstavbě nových bytů či naopak k přeměně na nebytové prostory či k demolici bytů
původních. Pro výpočet demografické prognózy jsou proto velmi důležité údaje
o předpokládané bytové výstavbě. Tyto údaje však často nejsou k dispozici. Setkali jsme se
dokonce s názorem, že rozhodnutí obce o tom, zda zbývající volné pozemky využije
k výstavbě dalších bytů či k jiným účelům, závisí do značné míry na nabídce developerů.
Analýza dosavadního demografického vývoje se provádí výpočtem obvyklých
absolutních i relativních demografických charakteristik. Hodnoty těchto charakteristik za
jednotlivé roky se mohou poměrně výrazně lišit, je to způsobeno především náhodnými vlivy.
Projekce budoucího vývoje obyvatelstva se provádí standardní komponentní metodou.
Předpokládaný vývoj plodnosti a úmrtnosti je však třeba modelovat na základě
předpokládaného vývoje v nějaké mnohem početnější populaci (minimálně na úrovni kraje),
kde jsou náhodné vlivy zanedbatelné. Specifika dané lokality se eventuálně zohlední
příslušným koeficientem. Předpokládaný vývoj migračního přírůstku by naopak měl vycházet
především z lokálních podmínek, tj. z předpokládaného vývoje změny počtu bytů v lokalitě.
Podkladem pro předpokládaný vývoj pohlavní a věkové struktury migrantů by opět měly být
lokální údaje o migraci v minulých letech eventuálně korigované údaji o struktuře migrace ve
větší lokalitě podobného typu.
Výše zmíněná studie se týkala lokality tvořené třemi částmi na jižním okraji Prahy:
• městská část Praha-Šeberov,
• sousední obec Vestec (samostatná obec Středočeského kraje),
• lokalita Zdiměřice, (dříve samostatná obec, prostorově oddělená, nyní administrativní
součást obce Jesenice, Středočeský kraj).
Jedná se tedy o velmi specifickou lokalitu: území na okraji velkoměsta, kde lze očekávat
poměrně rozsáhlou bytovou výstavbu, a tedy velký počet přistěhovalých, především osob
v produktivním věku a jejich eventuálních dětí.
(Důvodem vypracování studie právě pro tuto lokalitu byl záměr Městské části PrahaŠeberov vybudovat novou školu s předpokladem, že by ji kromě místních dětí navštěvovali
i žáci z Vestce a Zdiměřic).
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Vzhledem k charakteru lokality (tři samostatné části, navíc ze dvou různých krajů) bylo
nutno získávat data z různých datových zdrojů. OÚ MČ Praha-Šeberov i OÚ Vestec poskytly
údaje ze svých databází obyvatelstva. Čísla uváděná obecními úřady byla vesměs (někdy
výrazně) nižší než čísla udávaná ČSÚ, někdy dokonce ani přesně nekorespondovaly údaje
o pohybu obyvatelstva s rozdíly počtu osob v příslušných letech, navíc některé údaje
chyběly. Za Zdiměřice ani za celou Jesenici nebyly žádné údaje z obecní databáze
k dispozici. Proto byla analýza prováděna výhradně na základě dat ČSÚ.

Řešení
Analýza dosavadního demografického vývoje
Vývoj základních demografických charakteristik v Praze-Šeberově a ve Vestci (za
Zdiměřice nebyla příslušná data k dispozici.) zachycuje Tab. 1. Vidíme, že v prvních letech
tohoto tisíciletí počet obyvatel poměrně rychle rostl, především z důvodu vysokého počtu
přistěhovalých. Přirozené přírůstky (rozdíly počtu narozených a zemřelých) jsou také
většinou kladné, ale v porovnání s migračními přírůstky často zanedbatelné. Obecná míra
celkového přírůstku počtu obyvatel se v MČ Praha-Šeberov pohybuje mezi 45–90 ‰, ve
Vestci dokonce kolem 150 ‰. Přitom přirozený přírůstek v Praze i ve Středočeském kraji byl
přitom v období 2001–2005 záporný a míra celkového přírůstku v Praze v roce 2005
nedosahovala ani 10 ‰ a ve Středočeském kraji byla jen o málo vyšší než 12 ‰.
Tab. 1. Základní charakteristiky demografického vývoje obyvatelstva
MČ Praha–Šeberov a obce Vestec v letech 2001–2005
2001
2002
2003
2004
2005
MČ Praha–Šeberov
Počet obyvatel k 1. 1.
1 616
1 725
1 824
1 912
2 088
Počet živě narozených
17
27
23
24
34
Počet zemřelých
22
16
8
21
13
Počet přistěhovalých
166
151
132
254
198
Počet vystěhovalých
52
63
59
81
102
Přirozený přírůstek obyvatel
-5
11
15
3
21
Přírůstek stěhováním
114
88
73
173
96
Celkový přírůstek
109
99
88
176
117
Obecná míra přirozeného přírůstku
-3,0
6,2
8,0
1,5
9,8
Obecná míra migrace
68,2
49,6
39,1
86,5
44,7
Obecná míra celkového přírůstku
65,2
55,8
47,1
88,0
54,5
Vestec
Počet obyvatel k 1. 1.
Počet živě narozených
Počet zemřelých
Počet přistěhovalých
Počet vystěhovalých
Přirozený přírůstek obyvatel
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Obecná míra přirozeného přírůstku
Obecná míra migrace
Obecná míra celkového přírůstku

2001
749
13
3
136
23
10
113
123
12,3
139,4
151,8

2002
872
18
3
161
41
15
120
135
16,0
127,7
143,7

Zdroj dat: ČSÚ
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2003
1 007
16
3
164
41
13
123
136
12,1
114,4
126,5

2004
1 143
27
3
264
83
24
181
205
19,3
145,3
164,6

2005
1 348
32
11
241
36
21
205
226
14,4
140,3
154,7

Obyvatelstvo Prahy–Šeberova k 1. 1. 2006
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Obyvatelstvo Vestce k 1. 1. 2006
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Obyvatelstvo Zdiměřic k 1. 1. 2006
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Grafy 1–3. Demografická struktura obyvatelstva k 1. 1. 2006
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Hlavní příčinou růstu počtu obyvatel ve všech zmíněných lokalitách byl tedy velký
migrační přírůstek. Ten výrazně změnil rovněž i věkovou strukturu obyvatelstva v uvedených
lokalitách k počátku roku 2006. Viz grafy 1–3. V každém grafu je zachycen vliv migrace za
posledních 5 let. Tmavší „vnitřek“ věkových pyramid zobrazuje odhad demografické struktury
obyvatelstva za předpokladu, že by v letech 2001–2005 k žádné migraci nedocházelo,
světlejší „vnějšek“ jsou pak přistěhovalí v uvedeném období a jejich narozené děti.
Ve Vestci je patrné velmi výrazné zastoupení mladých mužů i žen ve věku 25–34
dokončených let a relativně menší podíl dětí, přistěhovávali se tedy často též jednotlivci či
bezdětné dvojice. Naproti tomu ve Zdiměřicích a především v Šeberově pozorujeme o něco
vyšší věkový průměr dospělých a větší podíl přistěhovalých dětí, zde se tedy jednalo častěji
o přistěhovalé celé rodiny nebo partnerské dvojice s dětmi.
Projekce dalšího demografického vývoje
Výpočet projekce obyvatelstva byl proveden komponentní metodou. Protože MČ PrahaŠeberov, Vestec i Zdiměřice leží na pomezí Prahy a Středočeského kraje, použili jsme jako
výchozí plodnost průměrnou plodnost těchto dvou regionů a předpokládali, že struktura
plodnosti se bude postupně blížit současné struktuře plodnosti nizozemských žen a úhrnná
plodnost do roku 2020 vzroste na 1,54. (To je zhruba na úrovni vysoké varianty prognózy
Českého statistického úřadu z roku 2007.) Jako výchozí úmrtnost byla použita úmrtnost
v Hlavním městě Praze a předpokládal se pokračující růst střední délky života (do roku 2020
u mužů na 77,4, u žen na 82,3 roku). Výše uvedený vývoj plodnosti i úmrtnosti se
předpokládal stejný ve všech třech lokalitách.
Nejdůležitější, ale současně nejproblematičtější, byl odhad budoucí migrace. Protože
v letech 2001–2005 prakticky ve všech věkových skupinách ve všech sledovaných lokalitách
převažoval počet přistěhovalých nad vystěhovalými, byl scénář migrace zjednodušen.
Předpokládalo se, že se lidé pouze přistěhovávají a nikdo se nevystěhovává, počet
přistěhovalých v daném roce se položil roven předpokládanému migračnímu přírůstku. Na
rozdíl od scénáře plodnosti a úmrtnosti se scénář migrace předpokládal pro každou lokalitu
specifický.
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Graf 4. Vývoj celkového počtu obyvatel k 1. lednu daného roku
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Struktura budoucích imigrantů podle pohlaví a věku pro každou obec byla odhadnuta na
základě struktury migračního přírůstku z údajů ČSÚ pro příslušnou lokalitu za léta 2001–
2005. (Struktura imigrantů do Zdiměřic se předpokládala stejná jako do celé Jesenice.)
Jako výchozí struktury pro výpočet projekce byla použita poslední dostupná data ČSÚ.
V případě MČ Praha-Šeberov a Vestce se jednalo o složení obyvatelstva podle pohlaví
a věku k 1. 1. 2006. Pro Zdiměřice byla jako výchozí použita struktura ze sčítání lidu
přepočtená k 1. lednu 2001 a výpočet projekce se pro tuto lokalitu prováděl již od roku 2001.
Z grafu 4 je patrný výrazný nárůst počtu obyvatel ve všech lokalitách. Za prvních pět let
tohoto století vzrostl počet obyvatel Prahy-Šeberova o více než třetinu, počet obyvatel
Vestce na více než dvojnásobek a odhadujeme, že počet obyvatel Zdiměřic dokonce na
trojnásobek. Další nárůst počtu obyvatel bude pochopitelně záviset na tom, jak dlouho bude
pokračovat v uvedených lokalitách (zejména ve Vestci a Zdiměřicích) další bytová výstavba.
Podle naší prognózy se nárůst obyvatelstva v příštím desetiletí zpomalí nebo dokonce téměř
zastaví. Předpokládáme, že počet obyvatel Prahy-Šeberova bude v roce 2020 v porovnání
se stavem na přelomu století téměř o tři čtvrtiny vyšší, počet obyvatel Vestce vzroste za tuto
dobu celkem čtyřnásobně a počet obyvatel Zdiměřic dokonce osminásobně.
Projekce pochopitelně obsahovala řadu dalších dílčích výsledků týkajících se vývoje
složení obyvatelstva podle pohlaví a věku. To však již přesahuje rámec tohoto článku, proto
je zde neuvádíme.

Shrnutí
Při zpracování demografické studie malé lokality narážíme na řadu úskalí a problémů.
Není vždy jednoduché získat potřebná dostatečně podrobná vstupní data. Některé údaje
nesmějí být z důvodu ochrany osobních údajů vůbec poskytnuty, jindy je třeba zaplatit za
vytvoření speciálních datových souborů. Za lokality, které nejsou samostatnou obcí ani
městskou částí, jsou k dispozici pouze údaje zjišťované při sčítání lidu. Pro odhad migrace je
důležité znát předpokládaný vývoj další bytové výstavby, tyto údaje také jsou vždy
k dispozici.
Pro malé lokality v blízkosti velkých měst je často charakteristická rozsáhlá bytová
výstavba v posledních letech, tedy velký počet přistěhovalých, zpravidla osob v produktivním
věku a jejich dětí a lze zde očekávat vyšší porodnost. V těchto lokalitách se dále vyskytuje
nemalý počet osob, které tam sice bydlí, ale nejsou hlášeny k trvalému pobytu. Údaje
o těchto osobách jsou pak jen těžko dostupné nebo zcela nedostupné.

Literatura
KAČEROVÁ, Eva, LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš. Analýza demografického vývoje a
jeho důsledků pro oblast školství v malých lokalitách na okraji Prahy. Demografie [CD-ROM],
2007, roč. 49, č. 4, s. 256. ISSN 0011-8265.
KAČEROVÁ, Eva, LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš. Analýza demografického vývoje a
jeho důsledků pro oblast školství v malých lokalitách na okraji Prahy. Olomouc 23.05.2007 –
24.05.2007. In: Regionální demografie [CD-ROM]. Praha: DemoArt pro Českou
demografickou společnost, 2007, s. 141–156. ISBN 80-86746-04-6.

Autoři
RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
e-mail: fiala@vse.cz, langhamj@vse.cz
Článek vznikl v rámci dlouhodobého výzkumného projektu 2D06026 „Reprodukce lidského kapitálu“
financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II.

72

Marketingový výzkum pro městský úřad
Miroslav Foret
Anotace
Příspěvek prezentuje hlavní poznatky z vlastního marketingového výzkumu,
realizovaného ve Znojmě v dubnu 2008. Empirické šetření zaměřené na bezpečnost
ve Znojmě provedli studenti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo.
Předložené statistické zpracování srovnává názory obyvatel s názory návštěvníků.
Výsledky potvrdily, že bezpečnost ve Znojmě je důležitá jak pro jeho obyvatele, tak i
návštěvníky. Je tedy významnou podmínkou pro další rozvoj cestovního ruchu a
celého města.
Klíčová slova: městský úřad, bezpečnost, marketingový výzkum, obyvatelé,
návštěvníci, cestovní ruch
Abstract
The paper presents the main results from own marketing research, conducted in
Znojmo in April 2009. Empirical survey devoted to security in Znojmo was done by
the students of Private College of Economic Studies in Znojmo. Presented statistical
results compare the opinions of citizens with the opinions of visitors. The conclusions
corroborate the statement that the municipality security is an important part of urban
life and attractivity of the town. Security plays important role for further development
of tourism and the whole town.
Key words: security, marketing research, citizens, visitors, tourism
Úvod
V návaznosti na předchozí prezentované příspěvky v minulých ročnících této
mezinárodní vědecké konference (FORET, 2006), (FORET, 2007) a (FORET, 2008),
byl také letos realizován další vlastní marketingový výzkum pro Městský úřad
Znojmo. Tentokrát byl zaměřen na bezpečnost ve městě.
Obecně tvoří bezpečnost velice široký soubor pojmů, jako jsou například samotná
bezpečnost obyvatel, trestná činnost (vraždy, loupeže, znásilnění, pohlavní
zneužívání, krádeže a vykrádání automobilů aj.), práce policistů, kamerový systém
města Znojma, bezpečnostní systémy domácností a zabezpečovací systémy vozů,
preventivní akce pro bezpečnost lidí, osobní obranné prostředky (pistole, pepřové
spreje), kurzy sebeobrany, preventivní přednášky pro mladistvé o návykových
látkách, bezpečnost silničního provozu (světelná signalizace, dopravní značení,
osvětlení nebezpečných částí vozovky, preventivní kontrola stavu vozidla a řidiče,
zpomalovací jízdní překážky).
Z výše zmíněného vymezení bezpečnosti je jasně patrné, o jak širokou problematiku
se jedná. Proto se její operacionalizace soustředila především na následující dvě
složky bezpečnosti:
1. bezpečnost lidí ve Znojmě,
2. bezpečnost silničního provozu ve Znojmě
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U každé složky jsme se snažili zjistit pocity, zkušenosti a názory lidí jako samotných
aktérů silničního provozu.
Cíl a metoda
Podobně jako v předchozích ročnících i v letošním letním semestru provedli studenti
oboru Marketing a management SVŠE Znojmo v rámci výuky předmětu Marketingový
výzkum pro Městský úřad Znojmo vlastní empirické šetření názorů obyvatel i
návštěvníků tohoto města na bezpečnost ve městě. V obou případech jsme kladli
stejné otázky, v obou případech byla použita stejná technika osobních rozhovorů.
Obyvatelé města byli vybíráni kvótním postupem, u návštěvníků se použila náhodná
oslovení.
Vlastní sběr informací probíhal ve Znojmě od 7. do 28. 4. 2009 formou osobních
rozhovorů. Rozhovory se uskutečnily na různých místech Znojma – na vlakovém i
autobusovém nádraží, v parcích, sídlištích, na ulicích starého města, v centru i na
okraji Znojma. Celkem se podařilo zrealizovat 720 rozhovorů, z toho 360 s obyvateli
Znojma a 360 s jeho návštěvníky.
Výsledky
Postupně si probereme hlavní zjištěné výsledky.
Jak u obyvatel, tak i u návštěvníků Znojma není pocit bezpečí příliš rozšířený.
V následující kontingenční tabulce jsme zaznamenali, jak jsou tyto odpovědi odlišné
mezi návštěvníky a obyvateli města Znojma

Obyvatelé
Návštěvníci
Celkem

Varianty odpovědí
Rozhodně
Rozhodně
ano
Spíše ano Spíše ne
ne
14 %
46 %
29 %
8%
14 %
47 %
28 %
6%
14 %
46 %
28 %
7%

Neví
4%
5%
4%

Celkem
100 %
100 %
100 %

Tab. 1: Pocit bezpeční u obyvatel a návštěvníků Znojma
Vidíme, že mezi návštěvníky a obyvateli nejsou v odpovědích rozdíly, což také
dokazuje velice nízká hodnota Pearsonova koeficientu kontingence 0,001.
V dalších třech otázkách jsme se zabývali trestnými činnostmi, jichž se lidé nejvíce
obávají.
Loupežného přepadení se obává 52 % respondentů.
Varianty odpovědí

Obyvatelé
Návštěvníci
Celkem

Rozhodně
ano
Spíše ano
13 %
30 %
11 %
33 %
12 %
32 %

Spíše ne
40 %
35 %
37 %

Rozhodně
ne
14 %
15 %
15 %

Neví
3%
6%
4%

Tab. 2: Obavy z loupežného přepadení u obyvatel a návštěvníků Znojma
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Celkem
100 %
100 %
100 %

Z kontingenční tabulky vyplývá, že rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků jsou
opět velmi malé. Hodnota Pearsonova koeficientu kontingence je pouze 0,08.
Násilných přepadení se obává 37 % respondentů.

Obyvatel
Návštěvník
Celkem

Varianty odpovědí
Rozhodně
Rozhodně
ano
Spíše ano Spíše ne
ne
9%
31 %
40 %
18 %
10 %
26 %
39 %
18 %
9%
28 %
40 %
18 %

Celkem
Neví
3%
100 %
7%
100 %
5%
100 %

Tab. 3: Obavy z násilného přepadení u obyvatel a návštěvníků Znojma
Z kontingenční tabulky vyplývá, že rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků jsou
znovu velmi malé, což potvrzuje i nízká hodnota Pearsonova koeficientu kontingence
0,1.
Obavu z krádeže z automobilu projevilo 54 % dotazovaných.
Třídění prvního stupně
Rozhodně
Rozhodně
ano
Spíše ano Spíše ne
ne
Obyvatelé
18 %
32 %
33 %
12 %
Návštěvníc
i
21 %
35 %
23 %
11 %
Celkem
20 %
34 %
28 %
11 %

Neví
5%

Celke
m
100 %

9%
7%

100 %
100 %

Tab. 4: Obavy z krádeže z auta u obyvatel a návštěvníků Znojma
Kontingenční tabulka naznačuje malé rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků.
Hodnota Pearsonova koeficientu kontingenceje tentokrát 0,13.
Návštěvníci Znojma se tedy více obávají krádeže z aut než místní obyvatelé.
Celkově lze shrnout, že z obyvatel se 42 % bojí loupežného přepadení, 40 % násilné
trestné činnosti a dokonce 50 % krádeží z aut. Z návštěvníků se 44 % obává
loupežného přepadení, 36 % násilné trestné činnosti a 56 % krádeží z aut.
Ze sledovaných tří trestných činností se obyvatelé i návštěvníci obávají zejména
vykrádání aut.
Podle pouze 37 % dotazovaných je dopravní situace vyhovující, naopak většina (59
%) je nespokojena.
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Varianty odpovědí
Velmi
Spíše
Spíše
Velmi
Celkem
dobře
dobře
špatně
špatně
Nevím
Obyvatelé
4%
33 %
36 %
22 %
5%
100 %
Návštěvníci
3%
33 %
39 %
22 %
3%
100 %
Celkem
4%
33 %
37 %
22 %
4%
100 %
Tab. 5: Hodnocení dopravní situace u obyvatel a návštěvníků Znojma
Většinou se obyvatelé (58 %) i návštěvníci (61 %) shodují v tom, že jsou nespokojeni
s dopravní situací ve Znojmě.
Více jak polovina (53 %) dotazovaných se cítí v silničním provozu bezpečně.
Varianty odpovědí

Obyvatelé
Návštěvníci
Celkem

Rozhodně
ano
Spíše ano
12 %
43 %
8%
43 %
10 %
43 %

Spíše ne
30 %
36 %
33 %

Rozhodně
ne
11 %
9%
10 %

Celkem
Neví
4%
100 %
4%
100 %
4%
100 %

Tab. 6: Hodnocení bezpečnosti silničního provozu u obyvatel a návštěvníků Znojma
Z kontingenční tabulky vyplývá, že rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků jsou
velmi malé, což potvrzuje i nízká hodnota Pearsonova koeficientu kontingence 0,11.
Je však vidět, že zejména návštěvníci se cítí méně často bezpečně – pouze ve 51 %.
Méně bezpečně se rovněž cítí cyklisté – jen ve 47 %.
Více jak polovina (55 %) dotazovaných je spokojena s dopravním značením.
Velmi
spokojen
Obyvatelé
12 %
Návštěvníci
9%
Celkem
11 %

Varianty odpovědí
Spíše
Spíše
Velmi
spokojen nespokojen nespokojen
43 %
29 %
9%
46 %
29 %
8%
44 %
29 %
8%

Nevím
7%
8%
8%

Celkem
100 %
100 %
100 %

Tab. 7: Hodnocení dopravního značení u obyvatel a návštěvníků Znojma
Téměř 80 % dotazovaných uvedlo, že jsou ve Znojmě nespokojeni s kamionovou
dopravou.

Obyvatelé
Návštěvníci
Celkem

Varianty odpovědí
Velmi
Spíše
Spíše
Velmi
spokojen
spokojen nespokojen nespokojen
3%
11 %
34 %
43 %
1%
11 %
36 %
44 %
2%
11 %
35 %
44 %
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Neví
9%
9%
9%

Celkem
100 %
100 %
100 %

Tab. 8: Hodnocení kamionové dopravy u obyvatel a návštěvníků Znojma
Z kontingenční tabulky vyplývají jen velmi malé rozdíly v odpovědích obyvatel a
návštěvníků na kamionovou dopravu.
Většina dotazovaných (58 %) je rovněž nespokojena se stavem vozovek ve Znojmě.

Velmi
spokojen
Obyvatelé
Návštěvníci
Celkem

Varianty odpovědí
Spíše
Spíše
Velmi
spokojen nespokojen nespokojen

3%
4%
3%

33 %
34 %
34 %

41 %
34 %
37 %

18 %
23 %
21 %

Neví

Celkem

5%
5%
5%

Tab. 9: Hodnocení stavu vozovek u obyvatel a návštěvníků Znojma
Z kontingenční tabulky vyplývá, že rozdíly v odpovědích obyvatel i návštěvníků jsou
velmi malé, Z kontingenční tabulky jasně vyplývá, že většina obyvatel (59 %) i
návštěvníků (57 %) je nespokojeno se stavem vozovek ve Znojmě.

Více než dvě třetiny dotazovaných (69 %) tvrdí, že jsou ve Znojmě spokojeni
s kruhovými objezdy.

Obyvatelé
Návštěvníci
Celkem

Rozhodně
ano
26 %
24 %
25 %

Varianty odpovědi
Spíše
Spíše
Rozhodně
ano
ne
ne
Neví Celkem
44 %
21 %
4%
5%
100 %
45 %
16 %
8%
6%
100 %
44 %
19 %
6%
6%
100 %

Tab. 10: Spokojenost s kruhovými objezdy u obyvatel a návštěvníků Znojma
Z kontingenční tabulky a z grafu vyplývá, že většina (80 %) obyvatel a (79 %)
návštěvníků je s kruhovými objezdy ve Znojmě spokojena.

Závěr
V tomto výzkumu se tentokrát objevily pouze minimální rozdíly v odpovědích obyvatel
Znojma oproti návštěvníkům města. Jediný výraznější případ nastal u krádeží z aut.
Těch se návštěvníci Znojma více obávají než místní obyvatelé. Zřejmě problematiku
své bezpečnosti vnímají obě cílové skupiny velice podobně. Do jisté míry by se dalo
říct, že návštěvníci, kteří pravděpodobně přicházejí spíše z venkovského prostředí,
jsou přece jen na nebezpečí města citlivější, zatímco místní obyvatelé jsou už zvyklí.
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100 %
100 %
100 %

V odpovědích návštěvníků města se totiž přece jen častěji vyskytují negativní
odpovědi.
Znojemská radnice by se měla otázky bezpečnosti obyvatel a zejména návštěvníků
města systematicky zabývat. Obzvláště když se snaží přilákat do města turisty.
Především by se měla zaměřit na dokončení obchvatu kolem města, protože
obyvatelé i návštěvníci jsou nespokojeni s kamionovou dopravou. Dokončením
obchvatu by se celkově zlepšila dopravní situace ve městě. Dále by měla usilovat o
zlepšení stavu vozovek ve městě a okolí. Také by pomohlo zvýšení počtu kamer
nejen na frekventovaných místech, ale rovněž na místech se zvýšenou trestnou
činností. O těchto svých opatřeních by měla informovat zejména návštěvníky města.
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Možnosti diverzifikace podnikatelské činnosti regionálních
producentů mléka
Hanáková Romana
Abstrakt:
Tento příspěvek se zabývá problematikou hledání dalších možností výrobců mléka, jak
obstát na současných trzích, které se vyznačují vysokou konkurencí. Tento příspěvek je
počáteční fází řešení dané problematiky. Za tímto účelem nastiňuje situaci na trzích mléka
v EU a zároveň v České republice. Součástí příspěvku je také případová studie „Heumilch“,
která popisuje systém využívání mléčné produkce v Rakousku. V závěru práce jsou pak
definovány pozitivní a negativní dopady diverzifikace producentů mléka.

Klíčová slova:
trh s mlékem a mléčnými výrobky, ceny mléka, diverzifikace.

Úvod
Tento příspěvek se zabývá problematikou hledání dalších možností výrobců mléka, jak
obstát na současných trzích vyznačujících se vysokou konkurencí. Toto odvětví navíc
v současné době prochází krizí. Evropští zemědělci často prodělávají na produkci mléka
nemalé peníze. Ať už konkurenční boj za nadprodukce na evropském trhu nebo tržní síla
subjektů v následných článcích komoditní vertikály (zpracovatelé, maloobchod) drží ceny na
dlouhodobých minimech.
Jak uvádí Bečvářová (2005) mezi rozhodující faktory, které budou ovlivňovat další vývoj
agrobyznysu bude rostoucí zájem a angažovanost lidí na tom, jaké potraviny a jakým
způsobem se vyrábí.
Myšlenka spotřebitelského rozměru se v produkci potravin netýká jen požadavků na
neustále se zvyšující kvalitu a zdravotní nezávadnost, ale odráží také vliv dalších článků,
které se objevují během transferu zemědělské komodity od prvovýroby až ke spotřebiteli. To
vyžaduje zohlednění vlivu dalších ekonomických činností, spojených se zpracováním
a distribucí potravinářských výrobků. Analýzy prokazují stále silnější pozici těchto článků při
formování nabídky a zejména usměrňováním poptávky po potravinách.
Pouze minimum zemědělských produktů jde od výrobce přímo ke spotřebiteli. Postavení
článků zpracování a distribuce, které stojí mezi těmito dvěma body, a tím i vyvolané náklady
se stávají pro koncového spotřebitele stále důležitější. V některých zemích prochází dalším
zpracováním až 80 % všech výstupů ze zemědělství.
Ve většině případů to tedy již není zemědělský podnik, kdo určuje podmínky na agrárním
trhu, ale navazující články v rámci potravinových řetězců. V rámci potravinových vertikál
dochází k zásadní změně při determinaci podmínek na jednotlivých trzích.
Nová koncepce se tedy vyznačuje výrazným vlivem poptávkové strany trhu
znázorněném na obrázku. Zemědělství je něco víc, než jen zemědělská výroba, je to součást
výroby potravin. Záleží na schopnostech firmy a jejího managementu, jak zareaguje na
podněty tržního prostředí a poptávky. Hlavní postavení zaujímá finalizující článek řetězce,
který v podstatě určuje rozsah, rozmístění i způsob výroby zemědělské produkce jako
suroviny pro další zpracování a prodej a zemědělští producenti se tak nacházejí v oslabené
pozici, s omezenými možnostmi volby výrobního programu a výběru partnerů.
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Obr. 1: Poptávkově orientovaný komoditní řetězec
Pramen: Bečvářová, 2005
Očekává se, že další změny v demografické struktuře, příjmovém i sociálním postavení
obyvatelstva a s tím související změny životního stylu budou dále měnit charakter poptávky
po potravinách a dalších produktech zemědělského původu. Poroste zájem spotřebitelů
o způsob výroby nabízených produktů, ale i o to jaký komfort spojený se spotřebou těchto
produktů je zaručován.
Nejen v hospodářsky vyspělých zemích půjde o takové druhy potravinářských výrobků,
které nekladou vysoké nároky na další kuchyňskou úpravu a přitom zaručují vysokou kvalitu
z hlediska parametrů výživy. Poroste uvědomění, aktivní angažovanost a nároky
spotřebitelů, obyvatelstva z hlediska péče o zdraví v širších souvislostech včetně ochrany
životního prostředí apod.
Splnění takového typu požadavků spotřebitelů se již dnes stává dalším
z neopominutelných faktorů vytvářejících nové konkurenční prostředí všech subjektů
zapojených v rámci agrobyznysu.
Mezi takové výrobky se řadí i výroba potravinářských výrobků vycházejících z tradičních
receptur, místních surovin a zosobňující jistý region.
Vnímání odlišnosti ze strany spotřebitelů, tedy skutečná nebo pouze reklamou uměle
vytvořená výrobková diferenciace má vliv na spotřebitelské preference, které ovlivňují dále
tvar a pozici poptávkové křivky jednotlivých firem v odvětví, čímž působí na distribuci tržních
podílů v odvětví. Ovlivňování spotřebitelských preferencí je ze strany firem velmi nákladné,
v dlouhém období je nutné zvyšování kvality výrobků, dosažení požadované reputace
výrobků a získání věrnosti zákazníků dané značce respektive firmě. Všechny tyto faktory se
odrážejí na jedinečnosti výrobků a tím vzniku bariér vstupu do odvětví.
Další z aspektů produkce zemědělských či potravinářských produktů na bázi místních
receptur a surovin je při dobře provedené diferenciaci možnost jejich vnímání jako luxusní
statky a tím pádem oproti běžným potravinám s růstem příjmů lidí neklesá podíl výdajů za ně
na celkových příjmech (jak říká Engelův zákon). S růstem životní úrovně se dá tedy
předpokládat i větší zájem o tyto výrobky.

Cíl příspěvku a metodika řešení
Tento příspěvek se zabývá problematikou hledání dalších možností výrobců mléka, jak
obstát na současných trzích vyznačujících se vysokou konkurencí. Jednou z možností je
dopředná diverzifikace podnikatelské činnosti zemědělským podnikem a produkce
diferencovaného produktu založeného na netradičních postupech, pocházejícího z místních
surovin a zosobňující daný region.
Tento příspěvek je počáteční fází řešení dané problematiky a za tímto účelem příspěvek
nastiňuje situaci na trzích mléka v EU a i konkrétně v České republice. Jako příklad
dopředné diverzifikace činnosti a produkce diferencovaného produktu uvádí na příkladu
„Heumilch“ z Rakouska. V závěru jsou zobecněny fakta plynoucí z analýzy a nastíněny další
výzkumné otázky a postupy řešení v této problematice.
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Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky v Evropské unii
EU-27 je největším producentem mléka, za rok 2007 dosáhla produkce 146 mil. tun,
a na celosvětové produkci mléka se podílí ve výši 27 %. Vzhledem k regulacím na trhu
s mlékem a mléčnými výrobky, které začaly v roce 1984, byla celková produkce v Evropě
odhadnutelná. To se však změní po roce 2015, kdy dojde ke zrušení kvót a dále WTO bude
vyvíjet vyšší tlak na liberalizaci světového trhu.
V loňském roce se situace na trhu mléka a mléčných výrobků výrazně zhoršila. Po roku
2007, kdy došlo k vysokému nárůstu cen, se naopak rok 2008 vyznačoval výrazným
poklesem cen a tento trend poklesu cen i nadále pokračuje v letošním roce. Ceny mléka
dodávaného do mlékáren se snížily z 30–40 centů/l na vážený průměr EU-27 ve výši 24
centů/l, přičemž u mnoha producentů činily 20–21 c/l nebo i méně. Tento stav vyvolal mezi
zemědělskými producenty určitou vlnu nespokojenosti.
Jak znázorňuje níže uvedený graf, průměrné ceny syrového mléka v Evropské unii byly
vždy vyšší než podpůrná cena ekvivalentu mléka pro mléko. Snížení intervenční úrovně
mělo jen malý dopad po reformě z roku 2003 a v letech 2007 a 2008 ceny výrazně vzrostly.
Současná nízká poptávka na trhu však způsobila tržní nerovnováhu a ceny klesly na
podpůrnou cenu ekvivalentu mléka, která je mnohem nižší než před reformou z roku 2003.
V roce 2007 světové tržní ceny výrazně vzrostly nad intervenční úrovně EU a ceny v EU
se zvýšily společně s nimi. S přispěním slabého USD v druhé polovině roku 2008 ceny na
světových trzích poklesly pod intervenční úroveň EU a ceny v EU zase poklesly společně
s nimi. Komise využila podpůrných opatření, která zabránila dalšímu poklesu cen v EU.
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Obr. 2: Cena mléka v EU
Zdroj: Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky v roce 2009
Evropská komise zareagovala na propad cen mléka tím, že v letošním roce vydala
soubor opatření, kterými chce podporovat producenty mléka a mléčných výrobků a současně
tak zmírnit složitou tržní situaci. Komise chce nadále využívat nástroje jako jsou intervence,
podpora soukromého skladování a vývozní náhrady.

81

Ke zvýšení konkurenceschopnosti, zmírnění pádu cen producentů a k zajištění, aby se
změny cen promítly do konečných spotřebitelských cen, je nutno zvýšit účinnost a efektivitu
dodavatelského řetězce v oblasti mléka a mléčných výrobků. To bude záviset na řešení
některých otázek, zejména otázky nedostatku ucelených a spolehlivých údajů o cenách
a rozpětí v celém potravinovém řetězci. Větší transparentnost, lepší pochopení rozdělení
přidané hodnoty a promítání cen a jasnější přehled strukturálních faktorů by bylo významným
prvním krokem ke stanovení vhodných opatření, která by mohla přispět ke zvýšení efektivity
dodavatelského řetězce v oblasti mléka a mléčných výrobků a k zajištění spravedlivého
výsledku pro každého z účastníků. To by následně přispělo ke zvýšení vyrovnávací síly
dotčených účastníků.
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Obr. 3: Vývoj cenového indexu v různých fázích dodavatelského řetězce v oblasti
mléka a mléčných výrobků v EU
Zdroj: Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky v roce 2009

Výchozí situace na trhu mléka v ČR
V současné době se oblast produkce mléka nachází v celoevropské krizi. V uplynulém
roce se situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky výrazně zhoršila a postihla také české
producenty mléka. Cena zemědělských výrobců klesla v červenci 2009 na 5,99 Kč za 1 litr
mléka. Dá se říci, že za tuto cenu nejsou schopni producenti mléka pokrýt výrobní náklady.
Hlavní příčinou může být zejména nadvýroba mléka, v nemalé míře se na nízkých cenách
zemědělské produkce podílejí obchodní řetězce, které tlačí na nízké dodavatelské ceny od
zpracovatelských podniků.
Trend poklesu cen zemědělských výrobců započal již v únoru 2008. V lednu 2008
dosáhla cena svého nejvyššího rekordu, a to 10,10 Kč/l. Od tohoto období nebyla výše ceny
překonána a zároveň se jednalo o nejvyšší cenu za posledních čtrnáct let.
V cenové hladině vyjádřené v obrázku č. 4 je zkoumána pozice prvovýrobců. V grafu
číslo čtyři je zaznamenán vývoje cen zemědělské produkce v letech 1995 až 2009. Jak je
vidět z grafu, v letech 2004 až 2007 se cenová hladina pohybovala na stejné úrovni. Naopak
v posledním čtvrtletí roku 2007 docházelo k postupnému nárůstu cen a tento trend
pokračoval ještě v lednu v roce 2008. V únoru 2008 se však situace výrazně změnila a cena
produkce mléka začala rapidně klesat. Po celý rok 2008 cena zemědělské produkce klesala
a tento trend pokračoval i v roce 2009. Nynější ceny jsou dokonce pod úrovní roku 1995.
Ovšem uvažujeme-li, že za sledované období docházelo i k růstu cen vstupů ve výrobě
mléka, vyznívá tato situace pro zemědělské podniky ještě tristněji.
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Obr. 4: Vývoj cenových hladin v komoditní vertikále mléko v ČR
Zdroj: Český statistický úřad
V teoretické části byla naznačena možnost zpracování komodity zemědělským
výrobcem. Následující obrázek uvádějící ceny zpracovatelů a spotřebitelské ceny sýru
Eidam40% ilustruje možnost realizace přidané hodnoty prvovýrobcem. Pokud by se jednalo
o produkt vycházející z tradičních receptur, místních surovin a produkt zosobňující jistý
region, je dokonce možné uvažovat o vyšší finální ceně produktu. Tím pádem lze uvažovat
o realizaci vyšší přidané hodnoty.
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Obr. 5: Vývoj cenových hladin zpracovatelů a spotřebitelských cen v letech 1995-2008
Zdroj: Český statistický úřad
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Případová studie „Heumilch“
V současné době je zapotřebí hledat další možnosti, jak by měli postupovat čeští
producenti mléka. To znamená, že je nutné najít efektivní způsob využívání této suroviny (ať
už se jedná o prodej nebo další zpracováni).
Politika rozvoje venkova uplatňovaná v Rakousku poskytuje možnosti, jak podporovat
zemědělce, kteří produkují mléko a mléčné výrobky, aby byli konkurenceschopnější
a zároveň byla zachována produkce mléka v oblastech, kde má produkce mléka a mléčných
výrobků tradici a kde přispívá k zachování krajiny. V posledních pěti letech došlo v Rakousku
k proměnám struktury produkce mléka a mléčných výrobků. Část produkce mléka je
produkována jako tzv. „heumilch“. V tomto případě se jedná o produkci mléka, kdy jsou
dojnice krmeny senem. Z velké části Rakousko opustilo tzv. systém „silomilch“, neboli stav,
kdy jsou dojnice krmeny siláží. Tato situace nastala zejména z důvodu produkce mléčných
výrobků, a to v podobě tvrdých sýrů, tzv. „Almkase, Bergkase“. Někteří rakouští producenti
mléka používají mléko k výrobě sýrů a dalšího mléčného sortimentu. Důvodem byly právě již
výše zmiňované problémy spojené s poklesem cen zemědělské produkce. Proto rakouští
producenti mléka zareagovali a hledali možnosti, jakým způsobem efektivněji využít mléčnou
produkci. Tato změna však s sebou nepřinesla pouze nové produkty, které daný podnik
začal vyrábět, ale měla dopady mnohem širšího charakteru, např. další rozvoj cestovního
ruchu.
V Rakousku systém prodeje vyrobených mléčných výrobků (sýrů, másla, podmáslí)
probíhá ve vlastní prodejně, a to přímo u producenta mléka. Na základě osobního výzkumu
v terénu bylo zjištěno, že cca 50 % finálních mléčných výrobků je prodáno ve
vnitropodnikové prodejně u producenta mléka. Dalších 30 % je dodáváno do obchodních
řetězců a zbylých 20 % jde na export. Vysoké procentuální zastoupení prodeje ve vlastní
prodejně je dáno zejména zvyklostmi místních obyvatel, ale také velmi významnou polohou
místních producentů mléka a mléčných výrobků. Tito producenti se ve velké míře nacházejí
v alpských oblastech, kde se rozvíjí ve velké míře jak letní, tak i zimní turistika. V případě
letní turistiky je prodej podpořen zejména systémem „kasestrasse“, nebo-li stezka sýrů, která
je obdobná našim vinařským stezkám.

Shrnutí a závěry
Budoucí vývoj mlékárenství v Evropě bude ovlivněn strukturou produkčních farem
i zpracovatelských podniků a tržním prostředím uvnitř i vně EU. Vzhledem ke klesajícím
cenám zemědělské produkce kravského mléka je třeba hledat další možnosti, jak se uplatnit
na trhu a nenechat se strhnout velkými řetězci, kteří tlačí na nízké ceny.
V současné chvíli se naskýtá otázka, zda by se čeští producenti mléka mohli inspirovat
právě tímto rakouským modelem a diverzifikovat svoji podnikatelskou činnost právě do
výroby sýrů a jiného doplňkové sortimentu.
Nastínění možných pozitiv a negativ pro diverzifikaci zemědělských producentů
vycházejících z tradičních receptur, místních surovin, a které zosobňují jistý region.

Pozitiva pro diverzifikaci producenta mléka a mléčných výrobků
Pozitiva pro podnikatele:
• rozložení rizika dalšího snižování cen zemědělské produkce – využití vlastní
produkce bez další návaznosti na hledání nových odběratelů mléčné produkce,
• odbyt části vlastní produkce vzhledem k vlastnímu zpracování,
• realizace vyšší přidané hodnoty vyplývající z produkce finálních výrobků.
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Pozitiva pro společnost:
• vznik nových pracovních míst v regionu,
• podniková prodejna finálních mléčných výrobků – rozvoj daného regionu, kde bude
prodejna umístěna v návaznosti na zvyšování cestovního ruchu v daném regionu.
Možné negativa a problémy související s diverzifikací činnosti zemědělského producenta:
• vysoké pořizovací investiční náklady,
• odběratelé – obchodní řetězce, které tlačí na nízkou cenu,
• nedostatečný marketing,
• podniková prodejna – nevhodně umístěná – region s nízkým cestovním ruchem,
zvyklosti konzumentů.
Výše uvedené pozitiva a negativa jsou pouze počátečním výčtem. V případě, že by se
zemědělský producent mléka rozhodl pro diverzifikaci své podnikatelské činnosti, a to právě
do oblasti dalšího zpracování, tj. výroba sýrů a mléčných výrobků, může narazit na určité
problémy. Prvním z problémů jsou vysoké pořizovací investiční náklady. To souvisí nejen
s pořízením nových technologií, výstavbou prostor, ale také s požadavky na kvalitu
kravského mléka. V případě výroby tzv. tvrdých sýrů, nebo-li sýrů s delší dobou zrání je
zapotřebí používat mléko od dojnic, které jsou krmeny pouze senem a ne siláží. Struktura
zemědělských podniků v České republice, které produkují mléko, používá právě systém
krmení siláží. V tomto případě by taková změna měla vliv na úroveň rostlinné výroby. Další
problém může nastat v odběratelských vztazích. Producent bude opět muset hledat
možnosti, jakým způsobem finální výrobky prodat. Pokud zvolí cestu, že bude prodávat
produkci do obchodních řetězců, narazí však na dva zásadní problémy. První je dostat se
vůbec do prodejního sortimentu řetězce a druhým problémem je výkupní cena. Obchodní
řetězec bude opět tlačit na nejnižší cenu. Pokud producent půjde směrem prodeje ve vlastní
prodejně, musí se v první řadě zabývat možnostmi okolí, ve kterém se bude prodejna
nacházet. Tzn. je třeba sledovat kupní sílu obyvatel daného regionu, možnostmi cestovního
ruchu v daném regionu, tj. kolik turistů přijede do dané oblasti během daného roku. V tomto
případě tedy bude nutné najít kvalitní marketingovou strategii, která dokáže výrobek prodat.
Což však v počátečním období může být problematické, a to vzhledem k vysokým
investičním nákladům.
Tento příspěvek je pouze úvodem do zkoumané problematiky, která bude v dalších
fázích výzkumu rozpracována. V další části výzkumu budou zejména řešeny otázky, zda
český producent je schopen vůbec realizovat model, který v současné době používají někteří
rakouští producenti a s jakými problémy se může setkat. Další část výzkumu bude také řešit
cenovou hladinu produktů vyráběných z mléka, ale také analýzu spotřeby sýrů, který je
vyráběn z tzv. „heumilch“.
Na závěr je také třeba objasnit, proč byl vybrán model zpracování produkce z Rakouska.
Čeští producenti řeší obdobné problémy jako rakouští zemědělci. Dá se říct, že situace na
evropském trhu je velmi obdobná. Na základě vlastního šetření v terénu byl zjištěno, jakým
způsobem reagují a reagovali rakouští zemědělci na danou situaci na trhu s mlékem.
Výstupy rakouského modelu budou v další části výzkumu aplikovány na český systém.
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Politika rozvoja vidieka EÚ v budúcnosti
EU Rural Development Policy in the Future
Marcela Chreneková
Abstract:
Support of the rural development beyond 2013 is currently discussed among
stakeholders and the European Commission.
The Health Check of the EU Common Agricultural Policy, to make the policy more
effective and modern, took place from November 2007 to November 2008. It is based on
modification of Council regulations No 1782/2003, 1234/2007 and 1698/2005 dealing with
farm support, market organisations and rural development. Measures concern also further
shift of CAP resources from direct aids to rural development – from Pillar 1 to Pillar 2
(modulation).
Trends toward focusing more agricultural budgetary resources on rural development
policy – Pillar 2 of the CAP – has been established since the start of this decade. Ratio of
budgetary allocation is now roughly 3:1 in favour of the traditional CAP – rather than 9:1 ten
years ago.
There is proposal and support for migration of CAP Pillar 2 elements to Cohesion
policy in the post 2013 EU budget period and strengthening the reationship between the two
policy spheres.
In the paper, there is analysed recent information on priorities of future policy of the
rural development in the European union.

Keywords: rural development, common agricultural policy, cohesion policy, European
union

Abstrakt:
V súčasnosti medzi zainteresovanými aktérmi a Európskou komisiou prebieha
diskusia o podpore rozvoja vidieka po roku 2013.
Od novembra 2007 do novembra 2008 sa uskutočnila tzv. Kontrola stavu reformy
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ, ktorej úlohou bolo preskúmanie efektívnosti
a zmodernizovanie tejto politiky. Je založená na modifikácii Nariadení Rady č. 1782/2003,
1234/2007 a 1698/2005, ktoré upravujú režim podpory pre poľnohospodárov, vytvorenie
spoločnej organizácie trhu a podporu rozvoja vidieka. Opatrenia Kontroly stavu SPP sa
týkajú aj ďalšieho presunu prostriedkov SPP z priamych platieb do rozvoja vidieka – z prvého
do druhého piliera (modulácia priamych platieb).
Trend sústreďovania viac poľnohospodárskych rozpočtových zdrojov do politiky
rozvoja vidieka – do druhého piliera SPP – sa začal už na začiatku tohto desaťročia.
Rozdelenie rozpočtových prostriedkov sa dá v súčastnosti vyjadriť pomerom približne 3:1 v
prospech tradičnej SPP, v porovnaní s pomerom 9:1 pred desiatimi rokmi.
Existuje návrh a podpora tohto návrhu, aby sa v rozpočtovom období EÚ po roku
2013 presunuli časti druhého piliera SPP do politiky súdržnosti a tak sa posilnil vzťah medzi
týmito dvoma politickými sférami.
V príspevku sú analyzované najnovšie informácie o prioritách budúcej politiky rozvoja
vidieka v Európskej únii.

Kľúčové slová: rozvoj vidieka, spoločná poľnohospodárska politika, Európska únia
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Úvod
Vidiecke oblasti EÚ-27 tvoria 93% jej územia. Na vidieku žije 58% populácie EÚ.
Vidiecke oblasti a ich rozvoj sú v súčasnosti vystavené viacerým faktorom, akými sú
nerovnováha medzi podporou poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja,
svetová
hospodárska kríza atď., ktoré majú za následok vyľudňovanie európskeho vidieka.
Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi nástrojmi politiky určenými na podporu
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sa už v roku 2003 nariadením Rady č. 1782/2003
zaviedol systém povinného znižovania priamych platieb – modulácia. Úspory získané
prostredníctvom modulácie sa používajú na financovanie opatrení politiky rozvoja vidieka.
Na to, aby mohli členské štáty revidovať programy rozvoja vidieka bez redukcie
súčasných činností, treba sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. Tieto možno získať
postupným znižovaním priamych platieb a to vo zvýšenej miere príjemcom vyšších priamych
platieb – tzv. progresívnou moduláciou. Pre poľnohospodárov v nových členských štátoch by
sa systém modulácie nemal uplatniť dovtedy, kým sa výška priamych platieb v týchto štátoch
ne vyrovná výške uplatniteľnej v štátoch EÚ-15.
Poľnohospodársky sektor čelí tzv. novým výzvam, ktoré v roku 2003 ešte neboli
definované. Sú nimi zmena klímy, rastúci význam bioenergie, potreby lepšieho hospodárenia
s vodou a ochrany biodiverzity. Za novú výzvu už možno považovať aj situáciu, ktorá
vznikne po zrušení kvót na mlieko v roku 2015 a prípravu na tento stav – postupné
znižovanie kvót ako príprava na tzv. hladké pristátie sektorov mlieka a mliečnych výrobkov.

Cieľ a metóda
Cieľom príspevku je analyzovať a zhrnúť najnovšie základné informácie o súčasnej
politike rozvoja vidieka EÚ a jej formovaní.
Príspevok bol spracovaný na základe najnovších dostupných zdrojov informácií
tematicky zameraných na reformné procesy v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky
s akcentom na priebeh kontroly stavu SPP EÚ v rokoch 2007 a 2008 a jej závery. Boli
analyzované údaje o vývoji pomeru prostriedkov SPP venovaných na vývozné dotácie,
podporu trhu, oddelené platby, priame platby a rozvoj vidieka od roku 1992 a následne
graficky spracované.

Výsledky
1. Politika rozvoja vidieka v Európskej únii
1.1 Hlavné črty politiky rozvoja vidieka EÚ v rokoch 2007-2013
Rozvoj vidieka je v súčasnom programovom období financovaný prostredníctvom
jedného nástroja - Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Bol
zvolený nový strategický prístup k rozvoju vidieka s jasným zameraním na priority EÚ, bola
posilnená kontrola a hodnotenie a jasnejšie bola vymedzená zodpovednosť medzi členské
štáty a Komisiu. Bol posilnený tzv. postup zdola hore, čo umožnilo väčšiu účasť členských
štátov, regiónov a miestnych akčných skupín pri dolaďovaní programov podľa miestnych
potrieb.
Hlavné pravidlá platné pre oblasť politiky rozvoja vidieka EÚ na roky 2007 až 2013,
ako aj pre opatrenia dostupné členským štátom a regiónom v rámci politiky, sú stanovené v
nariadení Rady (ES) č. 1698/2005. Toto nariadenie upravuje a dopĺňa Nariadenie Rady (ES)
č. 74/2009.
V zmysle týchto nariadení sa v období rokov 2007 až 2013 politika rozvoja vidieka
zameriava na tri tzv. osi: zlepšovanie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva, zlepšovanie životného prostredia a krajiny, zlepšovanie kvality života
vo vidieckych oblastiach a podporu diverzifikácie vidieckeho hospodárstva.
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1.2 Trendy v rozvoji vidieka EÚ
Údaje Eurostatu z roku 2006 hovoria o tom, že príjmy farmárov EÚ sa zvyšovali.
V správe Európskej komisie o ekonomickom rozvoji vidieka z rovnakého obdobia sa hovorí,
že vo vzdialenejších vidieckych oblastiach sa zvýrazňuje problém nezamestnanosti a
relatívnej chudoby.
Táto dvojstrannosť vo vývoji európskych vidieckych oblastí jasne demonštruje čo bolo
známe už mnoho rokov, že umelé zvyšovanie poľnohospodárskych príjmov len málo rieši
problém vidieckych príjmov. Preto sa po roku 2006 zdôrazňuje ekonomický rozvoj vidieka.
Správa Komisie s názvom „Zamestnanosť vo vidieckych oblastiach“ hovorí o hlavnej výzve
vidieckej politiky - udržaní príjmov a životaschopných komunít v znevýhodnených vidieckych
oblastiach Únie.
Správa hovorí o dvoch typoch vidieckych oblastí – prosperujúce vidiecke regióny,
ktoré sa nachádzajú blízko mestských oblastí, tie, ktoré intenzívne hospodária a tie , ktoré
majú vysokú úroveň techniky na jednej strane a o tých, ktoré nemajú žiadnu z týchto výhod
na druhej strane. Komisia navrhuje komplexnejší model rozvoja vidieka.
V Európe sa vyskytujú dva trendy - dlho pretrvávajúci trend „urbanizácie“, ktorý
presúva populáciu a ekonomické aktivity z odľahlých vidieckych oblastí do miest a
prístupných vidieckych oblastí a súčasný „proti-urbanizačný trend, ktorý presúva obyvateľov
z mestských oblastí do prístupných vidieckych oblastí (podporený novou dopravnou
infraštruktúrou a infraštruktúrou informačných a komunikačných služieb).
Poľnohospodárstvo poskytuje stále menej významný podiel na zamestnanosti
vidieckych oblastí a ich príjmoch. Na celkovej zamestnanosti vo vidieckych oblastiach sa
podieľa len 10%, v tretine vidieckych oblastí je jeho podiel menší ako 5% (priemer EÚ-25).
Naopak, v menej rozvinutých oblastiach, hlavne na východe a juhu EÚ, je jeho podiel väčší
ako 25%. Produktivita poľnohospodárstva má v prevažne vidieckych oblastiach klesajúcu
tendenciu.
Svetová hospodárska kríza výrazne ovplyvnila hospodárstvo, komunity a rodiny.
Podpora rozvoja vidieka je v EÚ považovaná za jeden zo spôsobov zmiernenia jej
následkov. Svedčí o tom aj fakt, že Európska komisia schválila návrh na presmerovanie
nevyčerpaných prostriedkov SPP do rozvoja vidieka v rámci tzv. Podporného ekonomického
plánu.
Z analýz Komisie vyplýva, že až dosiaľ bolo smerovanie fondov EÚ do schém, ktoré
by mohli zvýšiť zamestnanosť na vidieku mimo poľnohospodárstva nedostatočné. „Opatrenia
zamerané na tvorbu pracovných príležitostí a diverzifikáciu poľnohospodárstva tvoria
pomerne malú časť programov EÚ. Z odhadov vyplýva, že v rokoch 2000-2006 len asi 10 %
z hlavných programov EÚ-15 sa týkalo opatrení, ktoré priamo alebo nepriamo vytvárajú
pracovné príležitosti mimo poľnohospodárstva alebo primárneho spracovateľského sektoru.
To znamená, že v novom období je tu značný priestor na zlepšenie prínosov programov
rozvoja vidieka“.
Tie vidiecke oblasti, ktoré sú najvzdialenejšie, vyľudnené alebo závislé od
poľnohospodárstva čelia najmä ekonomickým a sociálnym problémom.
Komisia odporúča, aby bola reforma SPP orientovaná na stabilitu príjmov. Mala by zahŕňať
podporu produkcie energetických plodín a rozvoj výroby obnoviteľnej energie, ktoré môžu
pomôcť stabilizovať zamestnanosť vo vidieckych oblastiach a takisto programy zamerané na
prenos poznatkov, modernizáciu, inováciu a kvalitu v potravinovom reťazci. Dôraz by mal byť
na tvorbe pracovných príležitostí a podmienok pre rast.
Suma peňazí, ktorá bude v súčasnom programovom období vyčerpaná na tri osi
politiky rozvoja vidieka, je len nevýrazne nasmerovaná do environmentálnej oblasti.
Stratégia po roku 2013 by mala zabezpečiť, aby bola SPP nakoniec nahradená spoločnou
politikou rozvoja vidieka.
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1.3 Politika rozvoja vidieka v SR
Po vstupe do EÚ v skrátenom programovom období 2004-2006 bol rozvoj vidieka na
Slovensku financovaný zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka a z operačného programu Základná infraštruktúra. Od roku 2007, kedy sa pre OP
NSRR vymedzila podpora kohéznych a inovačných pólov rastu, sa veľká časť vidieckych
oblastí a obcí stala oprávnenými iba pre Program rozvoja vidieka 2007-2013 (PRV).
Rozvoj vidieckych obcí, ktoré sú kohéznymi alebo inovačnými pólmi rastu je podporovaný
prostredníctvom operačných programov Národného strategického referenčného rámca SR
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Kľúčovými dokumentmi, kde sú sformulované súčasné priority rozvoja vidieka
v Slovenskej republike sú Program rozvoja vidieka a Národný strategickým plán rozvoja
vidieka SR 2007-2013. Vypracovanie týchto dokumentov bolo podmienkou, aby mohla
Slovenská republika čerpať prostriedky z nového Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka (EPFRV/EAFRD).
2. Kontrola stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
2.1 Predmet kontroly stavu SPP
Komisárka Boelová v septembri 2008 predstavila víziu budúcej spoločnej
poľnohospodárskej politiky. Zdôraznila kľúčovú úlohu poľnohospodárstva vo vidieckych
oblastiach a škálu environmentálnych problémov v niektorých regiónoch. Zdôraznila, že
životaschopnosť vidieckych oblastí je jednou z kľúčových tém diskusie o reformnom návrhu
"kontroly
stavu"
SPP.
Spoločnú poľnohospodársku politiku od roku 1992 sprevádzajú snahy o jej
zjednodušenie a reformu. Príčinou je zmena situácie v EÚ po pričlenení nových krajín, ale aj
nové úlohy, ktoré vyplývajú z tzv. nových výziev.
Zjednodušenia spočívajú v technických a administratívnych zmenách a zmenách
v oblasti politiky podpory poľnohospodárov a nástrojov politiky rozvoja vidieka.
Hlavným cieľom Kontroly stavu SPP bolo zhodnotiť, či reformy SPP z roku 2003 a ich
uplatnenie boli efektívne a takisto poskytnúť priestor na diskusiu o stave SPP a jej budúcom
smerovaní.
Európska komisia 20. novembra 2007 vydala správu, v ktorej boli predstavené návrhy
na úpravy vrámci Kontroly stavu SPP - COM (2007) 722 a odštartovala širokú diskusiu
o týchto návrhoch so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane národných verejných
diskusií. Výsledkom diskusie bolo, že 20. mája 2008 Európska komisia predstavila
legislatívne návrhy Kontroly stavu SPP EÚ. Návrhy sa sústredili na modifikáciu niekoľkých
nariadení týkajúcich sa troch hlavných tém: podpory pre poľnohospodárov (Nariadenie Rady
č. 1782/2003), organizácie trhu (Nariadenie Rady č. 1234/2007) a rozvoja vidieka
(Nariadenie Rady č. 1698/2005). Do politiky rozvoja vidieka sú zahrnuté tzv. nové výzvy
(klimatické zmeny, bioenergia, zásoby vody a biodiverzita). Upravené návrhy boli 20.
novembra 2008 schválené ministrami poľnohospodárstva EÚ. Tým umožnili najväčšiu
reorganizáciu SPP od roku 2003, kedy boli platby odčlenené od produkcie.
V januári 2009 boli publikované nové nariadenia ustanovujúce plánované zmeny:
Nariadenie Rady č. 72/2009 o úpravách SPP (ktoré okrem iného mení a dopĺňa Nariadenie
Rady č. 1234/2007 o organizácii trhu), Nariadenie Rady č. 73/2009 o pravidlách podpory pre
poľnohospodárov (ktorým sa ruší Nariadenie Rady č. 1782/2003) a Nariadenie Rady č.
74/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka.
2.2 Modulácia priamych platieb v rámci „kontroly stavu“ SPP EÚ
Z rozpočtu EÚ na roky 2007-2013 je na rozvoj vidieka určených 88 miliárd €, z toho
46% na os 2 – životné prostredie. Potvrdilo sa, že to nie je dostatočný objem prostriedkov,
preto Komisia navrhla zvýšenie povinnej modulácie.
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Percentuálny podiel platieb jednotnej platby na farmu, ktorý bude presunutý z 1. do 2.
piliera SPP bude zvýšený vo väčšej miere v prípade väčších poľnohospodárskych podnikov.
Tento nový prístup tzv. "progresívnej modulácie" sa nebude týkať farmárov s nárokmi na
podpory jednotnej platby na farmu do 5 000 € - tak ako je to teraz. Pôvodný návrh Komisie
nebol
schválený.
Ministri
prijali
kompromisné
rozhodnutie.
Úroveň modulácie týkajúca sa ročných nárokov na platby od 5 000 € do 299 000 € bude
zvýšená o 2% ročne od roku 2009 a vždy o 1% v roku 2010, 2011 a 2012 a dosiahne 5%
alebo celkom 10% v roku 2012. Avšak pre dotácie nad 300 000 € by malo byť % presunu
zvýšené o 4%.
Schválený nárast modulácie do roku 2012 podľa nároku prijímateľa na priame platby
je znázornený v tabuľke 1.
Tab.1: Plánovaný nárast modulácie priamych platieb do roku 2012
Rozsah ročných priamych platieb na
jedného prijímateľa (€)
Od 1 do 4 999
Od 5 000 do 299 999
300 000 a viac
Zdroj: Agra Europe Weekly

2009
0%
2%
6%

2010
0%
3%
7%

2011
0%
4%
8%

2012
0%
5%
9%

2.3 Pravidlá presunu
Prostriedky získané z tejto dodatočnej modulácie podľa plánov Komisie zostanú v
členskom štáte, v ktorom boli vytvorené. Peniaze ušetrené týmto spôsobom budú použité na
rozvoj vidieka, aby pomohli členským štátom vyrovnať sa s "novými výzvami", ako sú
klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie, manažment vodného hospodárstva, ochrana
biodiverzity, inovácie a podpora v sektore mlieka na vykompenzovanie situácie v súvislosti
s postupným znižovaním kvót a potenciálnymi výkyvmi cien prostredníctvom „mliečneho
fondu“. Prostriedky získané pôvodnou moduláciou by mali byť rozdelené – 80% by malo
zostať v členskom štáte a 20% by malo byť prerozdelené do ostatných členských štátov.
Prenesené prostriedky budú dofinancované Úniou na úrovni 75% a 90% v
"konvergenčných" regiónoch. Nové opatrenie poskytuje podporu príjmu na roky 2011-13 pre
poľnohospodárske podniky prechádzajúce reštrukturalizáciou s podmienkou doloženia
podnikateľského plánu. To je zamerané na producentov tabaku, ktorí stratia nárok na priame
platby po roku 2010.
Nové členské štáty upozorňujú na to, že dodatočná modulácia ešte viac prehĺbi
rozdiely medzi EÚ-15 a novými členskými štátmi. Tieto krajiny, s výnimkou Bulharska
a Rumunska,
by
mali
uplatňovať
moduláciu
od
roku
2012.
Nové členské krajiny, okrem Litvy a Estónska, nie sú ochotné odvádzať finančné
prostriedky z balíka priamych platieb skôr, ako budú dostávať platby za rovnakých
podmienok ako farmári v EÚ-15. Česká republika a Bulharsko sa domáhajú doplnkových
platieb pre nové členské štáty, aby sa predišlo rozdielom medzi novými a starými členskými
krajinami EÚ. Obe skupiny štátov vyzývajú Komisiu, aby prehodnotila súlad pravidiel
spolufinancovania členskými štátmi s novými návrhmi týkajúcimi sa modulácie.
Európsky zväz farmárov COPA COGECA vyjadril veľké sklamanie nad dohodou
poľnohospodárskych ministrov o kontrole stavu SPP. Predstavitelia zväzu vyjadrili obavy, že
v podmienkach súčasnej ekonomickej krízy, kedy je zabezpečenie príjmov farmárov životne
dôležité, sa reformami dosiahne opak.
3. Podpora rozvoja vidieka v EÚ
3.1 Rozpočet SPP na rok 2010
Výdavky na SPP v roku 2010 sú navrhnuté na 57,720 miliardy €, čo je o 5,4% viac
ako v roku 2009 (54,779 miliardy €), pozri tabuľku 2.
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Tab. 2: Návrh rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na rok 2010
Pilier 1
Opatrenia na podporu trhu
Priame platby
- z toho neviazané
% neviazaných priamych platieb
Pilier 2
SPP spolu
Zdroj: Európska komisia

2010 (v mld. €)
43,745
4,042
39,326
33,374
84,9%
13,975
57,720

2009 (v mld. €)
41,127
3,410
37,779
31,296
82,8%
13,652
54,779

% zmeny
+ 6,4
+ 18,5
+4,1
+6,6
+2,4
+5,4

Návrh rozpočtu na rok 2010 sa zameriava na opatrenia pre rozvoj ekonomiky
a najväčšia časť financií je určená na opatrenia zabezpečujúce rast a zamestnanosť.
Výdavky na poľnohospodárstvo budú tvoriť 40% z celkového rozpočtu EÚ 139,5 miliárd €.
Zvýšenie výdavkov na SPP je dôsledkom zvýšených nákladov na začlenenie nových štátov,
ale odráža tiež výdavky na podporu trhu v odvetví mlieka.
Celkové výdavky na priame platby budú predstavovať 39,3 miliardy € a z toho bude
asi 85% vyplácané vo forme neviazanej na produkciu v rámci systému či už jednotnej platby
na farmu alebo jednotnej platby na plochu, ktorý sa uplatňuje v NČŠ.
Výdavky na rozvoj vidieka sa zvýšia o 324 miliónov € a dosiahnu 13,975 miliardy €.
Zvýšenie je financované prostredníctvom 2% zvýšenia úrovne modulácie (na 7%)
schváleného na základe kontroly zdravotného stavu SPP.
Ďalších 479 miliónov € sa počíta na tzv. „nové výzvy“ v rámci 2. Piliera a ďalších 300
mil. € bolo predbežne navrhnutých ako časť 1 mld. podporného balíka pre rozvoj vidieka
schváleného lídrami EÚ v marci tohto roku.
Financovanie tiež zahŕňa progresívnu moduláciu, ktorou sa presunú ďalšie 4% zdrojov do
RD z fariem, ktoré poberajú ročne viac ako 300 000 € priamych platieb.
Komisia oznámila, že 1. Pilier SPP – priame platby a podpora trhu- by mal v roku
2010 predstavovať 31,6% celkového rozpočtu EÚ, zakiaľ čo rozvoj vidieka, životné
prostredie a rybné hospodárstvo by mali spolu tvoriť ďalších 11%.
Vývoj pomeru prostriedkov venovaných na vývozné dotácie, podporu trhu, priame
platby a rozvoj vidieka v rámci rozpočtu na SPP z dlhodobého hľadiska je znázornený na
obrázku 1.
Obr. 1: Vývoj pomeru prostriedkov SPP od roku 1992

Vlastné spracovanie na základe údajov z DG Agri a Agra Europe Weekly
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3.2 Nové diskusie o vzťahu SPP a politiky súdržnosti
V poslednom období sa rozvinuli politické diskusie o možnosti presunu časti druhého
piliera SPP do pôsobnosti politiky súdržnosti po roku 2013 a o tom, ako by táto nová
myšlienka mohla byť uskutočnená. Hovorí sa o úlohe politiky súdržnosti a SPP v podpore
rozvoja vidieka a vzťahu týchto dvoch politických sfér.
Podľa Európskej komisie niektorí aktéri navrhujú priblížiť 2. pilier SPP politike
súdržnosti a takto dosiahnuť rovnovážnejší stav v politike, ktorá sa venuje vidieckym
oblastiam. Dánsko navrhuje, aby boli zdroje, ktoré sú určené menej rozvinutým vidieckym
oblastiam presunuté do pôsobnosti politiky súdržnosti. Podľa Holandska by
nepoľnohospodárske aktivity, ktoré prispievajú ku kvalite života vo vidieckych oblastiach
alebo k vidieckej ekonomike, ale ktoré nie sú previazané na poľnohospodárske aktivity
nemali byť pokryté zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale by mali tvoriť časť politiky
súdržnosti. Podľa WWF by mal byť v 2. pilieri kladený väčší dôraz na environmentálne
hľadiská a jeho prvá a tretia os by mala byť financovaná z Kohézneho fondu. Niektoré
krajiny, ako Švédsko, Bulharsko a Maďarsko sú skôr za ďalšiu analýzu a dôkladné
nastavenie rovnováhy medzi SPP a politikou súdržnosti.
Objavujú sa detailné návrhy a myšlienky o vyňatí rozvoja vidieka z SPP a jeho presun
do politiky súdržnosti. Najvýznamnejším prínosom v tejto oblasti je nezávislá správa, vydaná
v apríli 2009, s názvom „Agenda pre reformovanú politiku súdržnosti“. Správu spracoval
Fabrizio Barca, predstaviteľ talianskeho Ministerstva financií a hospodárstva, na žiadosť
komisárky pre regionálnu politiku. Potvrdzuje v nej, že politika súdržnosti je centrálnym
pilierom európskej integrácie.
Dokument poskytuje zdôvodnenie a odporúčania pre dôslednú reformu politiky
súdržnosti. V záveroch sa uvádza, že spojenie všetkých zdrojov súvisiacich s rozvojom
vidieka do jedného fondu riadeného jedným generálnym riaditeľstvom Európskej komisie by
mohlo byť optimálnym technickým riešením, ktoré však v najbližších rokoch nie je
uskutočniteľné, pretože by vyžadovalo organizačné zmeny veľkého rozsahu. Barca teda
navrhuje, aby bol na základe strategických bodov vytvorený tzv. strategický teritoriálny
rámec pre politiku súdržnosti, ktorý by aktivity Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EAFRD) zamerané na rozvoj vidieka preniesol pod strešný titul politiky
súdržnosti. Ten by sa v súlade so strategickým rámcom delil na jednotlivé finančné položky.
Tabuľka 3 koncepčne objasňuje vzťah SPP a politiky súdržnosti v oblasti rozvoja
vidieka. V jednotlivých riadkoch rozoberá najmä geografické zameranie a ciele týchto dvoch
oblastí politiky.
Najväčšia podobnosť SPP a politiky súdržnosti je koncentrovaná do osi 3 druhého piliera
SPP, ktorej cieľom je rast ekonomickej aktivity a zamestnanosti vo vzdialených vidieckych
oblastiach.
Tab. 3: Prehľad opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti
EÚ zameraných na rozvoj vidieka
Spoločná
poľnohospodárska
politika
Nástroje

2. Pilier

Geografické
zameranie

Vidiecke oblasti
s hlavným
zameraním na

Politika súdržnosti – štrukturálne fondy

Európsky fond
regionálneho
rozvoja (ERDF)
Regióny, kde je
HDP na obyvateľa
nižšie ako 75%
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Európsky sociálny
fond
(ESF)
Regióny, kde HDP
na obyvateľa je
menej ako 75%

Kohézny fond
(CF)
Krajiny s HDP
nižším ako 90%
priemeru EÚ

Ciele

Financovani
e EÚ 200713
Spolufinanc.
členskými
štátmi

poľnohospodárske
podniky,
poľnohospodársku
a lesnú pôdu
Os 1: zvýšenie
konkurencieschop.
poľnohospodárskeh
o a lesníckeho
sektora
Os 2: zlepšenie
životného
prostredia a krajiny
Os 3: Zlepšenie
kvality života vo
vidieckych
oblastiach
a diverzifikácia
vidieckej
ekonomiky
Os 4 - prístup
Leader: lokálne
stratégie a verejnosúkromné
partnerstvá
87 mld €

priemeru EÚ

priemeru EÚ

Cieľ 1:
Konvergencia sociálna
a ekonomická
súdržnosť
Cieľ 2: Regionálna
konkurencieschop.
a zamestnanosť
Cieľ 3: Európska
územná spolupráca

Cieľ 1:
Konvergencia sociálna
a ekonomická
súdržnosť
Cieľ 2: Regionálna
konkurencieschop.
a zamestnanosť

347 mld € (z toho
75 mld €
približne 70 mld €
na rozvoj vidieka)
50-55%; 75-80% v
Konvergencia:
Konvergencia:
regiónoch
75-85%;
75-85%;
oprávnených pre
Regionálna
Regionálna
cieľ Konvergencia
konkurencieschop.
konkurencieschop.
a zamestnanosť:
a zamestnanosť:
50-85%; Európska
50-85%
územná spolupráca
75% a 85%
Vlastné spracovanie podľa IEEP, 2008; ECORYS, 2008; DG Regio, 2007.

(Portugalsko,
Grécko,
Španielsko, nové
členské štáty)
Cieľ 1:
Konvergencia sociálna
a ekonomická
súdržnosť

50 mld €
85%

Členské štáty povinne alokujú do jednotlivých osí druhého piliera SPP určité
percento prostriedkov piliera 2: minimálne 10% do osi 1, 25% do osi 2, 10% do osi 3 a
minimálne 5% (nové členské štáty 2,5%) do osi 4. Percento alokované do osi 3 je
v jednotlivých členských štátoch rôzne. Alokácia prostriedkov jednotlivých krajín do osí piliera
2 je znázornená v tabuľke 4.
Tab. 4: Alokácia prostriedkov členských krajín EÚ podľa osí 2. piliera SPP
Krajiny
Fínsko, Veľká Británia, Írsko, Rakúsko a Švédsko
Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko,
Belgicko a Grécko
Česká republika, Slovinsko, Slovenská republika
Nemecko, Dánsko, Holandsko, Luxembursko
Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva,
Lotyšsko, Estónsko, Malta, Cyprus
Vlastné spracovanie podľa Agra Europe Weekly

Os 1
10%
40-50%

Os 2
75%
40-50%

30%
40-50%

50%
30-40%

Os 3
10%

Os 4
5%
15%
20%
20-30%

Opatrenia rozvoja vidieka by mali byť zamerané jednak na ekonomické a sociálne
princípy a tiež na environmentálne hľadiská. Opatrenia v rámci 2. piliera SPP sú však
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primárne orientované na tie aktivity, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným
hospodárstvom.
Najväčšia podobnosť SPP a politiky súdržnosti je v osi 3 druhého piliera SPP.

Záver
Európska komisia stanovila termín 30. jún 2009 na zladenie a koordináciu formovania
druhého piliera SPP prostredníctvom opatrení vyplývajúcich z „kontroly stavu“ a opatrení
podporného krízového balíka. Do tohto termínu mala preskúmať programy rozvoja vidieka
a národné stratégie.
Bariérou pre výraznejšie zmeny v rozpočte na rozvoj vidieka je postoj európskych
politikov. Vlády členských štátov sú v podstate ešte veľmi závislé od „tradičných“ prístupov k
vidieckej politike a niektoré nie sú zamerané na environmentálne prínosy. Príkladom môže
byť ich zlý postoj k poľnohospodárskemu rozpočtu, kde bolo financovanie rozvoja vidieka na
roky 2007 až 2013 obmedzené s cieľom udržať maximálnu finančnú podporu pre trhy a
priamu podporu príjmov farmárov EÚ-15.
Kritika dodatočnej modulácie v rámci "kontroly stavu" SPP je opodstatnená.
Mnohí upozornili na to, že tieto návrhy ešte viac prehĺbia rozdiely medzi EÚ-15 a novými
členskými krajinami. Nové členské krajiny, okrem Litvy a Estónska, nie sú ochotné odvádzať
finančné prostriedky z balíka priamych platieb, hlavne nie skôr, ako budú dostávať platby za
rovnakých podmienok ako farmári v EÚ- 15. Česká republika a Bulharsko sa domáhajú
doplnkových platieb pre nové členské štáty, aby sa predišlo rozdielom medzi novými a
starými členskými krajinami EÚ. Obe skupiny štátov vyzývajú Komisiu, aby prehodnotila
súlad pravidiel spolufinancovania členskými štátmi s novými návrhmi týkajúcimi sa
modulácie.
Diskutuje sa o presunutí niektorých elementov 2. piliera SPP do politiky súdržnosti.
Fabrizio Barca vo svojej správe navrhuje zriadiť jediný fond pre rozvoj vidieka, ktorý by
spravovalo jedno Generálne riaditeľstvo Európskej komisie. Pripravuje sa analýza
doterajšieho uplatňovania prístupu LEADER.
Tieto a podobné analýzy, diskusie a snahy smerujú k formovaniu budúcej politiky
rozvoja vidieka po roku 2013.
V súčasnom programovom období sa ukázalo, že podpora rozvoja vidieka je
nedostatočná alebo nie je efektívna a nie je správne cielená.
V ďalšom programovom období by sa mala politika rozvoja vidieka posilniť. Hovorí sa
o integrovanom rozvoji vidieka.
Doteraz bol rozvoj vidieka akýmsi satelitom poľnohospodárstva a lesníctva. Tento
stav vychádza hlavne z toho, že zamestnanosť v poľnohospodárstve na vidieku bola
v minulosti relatívne vysoká. V poslednom desaťročí však podiel zamestnaných
v poľnohospodárstve klesol o 30-40%. Pozornosť sa upriamuje na iné ekonomické aktivity na
vidieku. Zdôrazňujú sa iné funkcie vidieka.
Atraktívnosť vidieka sa dosiahne cez zlepšenie infraštruktúry a verejných služieb a
produktov. Práve pre ich povahu ešte stále nie sú tieto služby a produkty dosť obhajované
v porovnaní so záujmami dobre organizovaných a silných skupín obhajujúcich
poľnohospodárske produkty.
Každé chybné rozhodnutie alebo zásah v oblasti politiky rozvoja vidieka môže
spôsobiť degradáciu vidieckeho prostredia, jeho neatraktívnosť a zvýšiť jeho vyľudňovanie.
Koncentrácia politiky rozvoja vidieka do jedného fondu a na jedno Generálne
riaditeľstvo, ako to navrhol Barca vo svojej správe, by znamenala jednoduché a prehľadné
financovanie rozvoja vidieka. Pravdepodobne by však bolo ohrozené reálne riešenie
skutočných potrieb vidieka v jednotlivých krajinách EÚ.
Rozvoj vidieka by mal byť horizontálnou prioritou všetkých relevantných oblastí
riadenia a politík.
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Analýza disparit ekonomické výkonnosti regionů v ČR
Analysis of economic efficiency disparities of regions in
the Czech Republic
Jaroslav Jánský, Kristina Somerlíková
Abstrakt:
V příspěvku jsou analyzovány příčiny disparit ekonomické výkonnosti v regionech České
republiky. Provedené analýzy disparit jsou zpracovány s využitím ukazatelů ekonomické
výkonnosti jako například hrubý domácí produkt, hrubá přidaná hodnota, hrubý fixní kapitál
apod. v časovém období let 2002 – 2007.

Klíčová slova:
region, disparity v ekonomické výkonnosti regionů, konkurenceschopnost v regionu

Abstract:
In the paper there are analyzed causes of economic efficiency disparities in regions of
the Czech Republic. These analyses are based on using of indicators of economic efficiency
such as Gross Domestic Product, Gross Value Added, Gross Fixed Capital etc. in the period
of 2002 – 2007.

Key words:
Region, disparities of economic efficiency of regions, competitiveness in region

Úvod
Rovnoměrný rozvoj regionů představuje v současné době jeden ze základních úkolů
regionální politiky státu i Evropské unie. Jedná se o komplex procesů, které přispívají
k pozitivním změnám v ekonomické, sociální a environmentální situaci regionů.
Mezi regiony však dochází ke vzniku významných rozdílů v míře ekonomické výkonnosti
a disparity mezi regiony se dále prohlubují. Existenci disparit je možno považovat za
významný podnět společenského rozvoje, za předpoklad pro formování efektivnějších forem
územní dělby práce a specializace. Je však třeba analyzovat příčiny vzniku disparit, neboť
jenom tak může dojít k následnému stanovení strategií aktivace celkového potenciálu
regionu, v němž jednu z rozhodujících úloh hraje ekonomická výkonnost.

Cíl a metodický postup
Cílem příspěvku je posouzení ekonomické výkonnosti mezi regiony ČR. Vlivy působící
na disparity v jednotlivých regionech jsou odvozeny od ukazatelů ekonomické výkonnosti, ke
kterým řadíme hrubý domácí produkt, hrubou přidanou hodnotu a také tvorbu hrubého
fixního kapitálu.
Analýza ekonomické výkonnosti mezi regiony České republiky je v příspěvku
zpracována za jednotlivé kraje. Navržený metodický přístup je aplikován na údajích
jednotlivých krajů v časové řadě let 2002 až 2007. V příspěvku byla uplatněna u vybraných
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ukazatelů i hierarchická shluková analýza kde byla vybrána Euklidovská míra vzdálenosti a
následně metoda nejvzdálenějšího souseda.

Výsledky a diskuse
Ekonomická výkonnost regionu je významně ovlivňována podnikatelskými schopnostmi
podnikatelů. Ty podmiňují celkovou konkurenceschopnost regionů, která určuje úroveň
příjmů a zaměstnanosti. Příjmy se promítají v tvorbě hrubého domácího produktu. Hrubý
domácí produkt je definován jako tržní hodnota finálních statků vyrobených v příslušné zemi
za dané časové období. Přínos regionu k tvorbě hrubého domácího produktu je možno měřit
několika ukazateli. K nim patří zejména podíl hrubého domácího produktu regionu na
celkovém hrubém domácím produktu státu a hrubý domácí produkt připadající na jednoho
obyvatele regionu. Vybrané údaje o ukazatelích využívajících hrubý domácí produkt jsou
uvedeny v tabulce 1.
V analyzovaném období je makroekonomický vývoj v České republice příznivý, tempo
růstu hrubého domácího produktu je ve srovnání s ostatními zeměmi EU poměrně vysoké.
Přispívá k tomu i vývoj hodnoty hrubého domácího produktu vytvořeného ve sledovaných
regionech, neboť hodnota tohoto ukazatele v průběhu sledovaných let 2002 – 2007 roste.
Podíl jednotlivých regionů na HDP státu je nejvyšší v hlavním městě Praze (24,1 %)
a následují kraje Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Naopak regiony
s nejnižším podílem HDP jsou kraje Karlovarský a Liberecký. Vypočtené hodnoty ukazatelů
hrubý domácí produkt v přepočtu na 1 obyvatele regionu s výjimkou Hlavního města Prahy
jsou všechny sledované kraje pod úrovní průměru České republiky (viz graf 1).

Tab. 1 Tvorba hrubého domácího produktu v regionech v mil. Kč
Kraj

2002

2003

2004

2005

2006

Česká republika 2 414 669 2 577 110 2 767 717 2 970 261 3 231 576
Hlav. Město Praha 619 879 616 169 637 704 713 814 784 492
Středočeský
217 999 269 645 288 888 310 160 331 990
Jihočeský
131 676 141 004 150 970 162 124 178 400
Plzeňský
119 489 129 589 137 911 137 296 162 829
Karlovarský
56 646
61 506
65 798
68 657
73 122
Ústecký
155 320 170 634 188 041 193 614 209 041
Liberecký
82 712
87 322
94 451
99 488
114 565
Královéhradecký
112 450 124 135 133 767 142 083 150 207
Pardubický
99 214
108 705 116 639 121 037 130 295
Vysočina
94 805
110 837 121 318 124 700 135 618
Jihomoravský
248 763 264 721 285 855 302 309 323 553
Olomoucký
115 387 124 182 134 376 144 804 149 436
Zlínský
110 433 122 489 131 789 137 313 150 102
Moravskoslezský 249 898 246 170 280 210 296 974 337 926
Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2008, vlastní výpočty
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2007

Průměr

3 530 249
848 435
382 657
189 516
179 545
73 624
227 709
120 893
160 462
147 940
147 554
362 044
164 655
167 186
358 031

2915263,67
703415,44
300223,03
158948,11
144443,22
66558,95
190726,47
99905,14
137184,00
120638,25
122472,09
297873,99
138806,61
136551,99
294868,05

Průměrný Průměrný
koeficient koeficient
růstu
přírůstku
1,079
1,065
1,119
1,076
1,085
1,054
1,080
1,079
1,074
1,083
1,093
1,078
1,074
1,086
1,075

0,079
0,065
0,119
0,076
0,085
0,054
0,080
0,079
0,074
0,083
0,093
0,078
0,074
0,086
0,075

Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
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Středočeský
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Česká republika
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Graf 1 Hrubý domácí produkt v regionech na jednoho obyvatele v Kč
Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2008, vlastní výpočty

Na tvorbě hrubého domácího produktu v jednotlivých regionech se významně podílejí
jednotlivá odvětví v regionu zastoupená. Jejich přínos k tvorbě té části hrubého domácího
produktu, která byla v regionu vytvořena, je možno posoudit pomocí ukazatele hrubá přidaná
hodnota, stanoveného jako rozdíl tržní ceny výrobků nebo služeb a ceny vstupů
nakoupených od jiných odvětví. Jedná se o výsledek rozdílu mezi celkovou produkcí zboží
a služeb měřené v základních cenách a mezispotřebou v kupních cenách. Údaje o hrubé
přidané hodnotě jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab. 2 Hrubá přidaná hodnota v regionech v mil. Kč
Kraj
Česká republika

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Průměr

2 240 082 2 343 055 2 529 678 2 666 200 2 900 333 3 620 182 2716588,39

Průměrný Průměrný
koeficient koeficient
růstu
přírůstku
1,101

0,101

Hlav. město Praha 533 089

560 208

594 958

639 782

701 581

764 691

632384,86

1,075

0,075

Středočeský

235 750

245 156

268 095

277 992

310 515

344 887

280399,16

1,079

0,079

Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký

123 525
110 790
54 181
142 836
82 141

128 198
117 819
55 920
155 137
79 392

138 565
131 138
58 473
167 407
85 102

145 310
137 296
61 536
173 533
89 170

159 522
147 250
61 873
189 407
99 373

170 810
161 823
66 357
205 234
108 961

144321,66
134352,68
59723,35
172258,93
90689,75

1,067
1,079
1,041
1,075
1,058

0,067
0,079
0,041
0,075
0,058

Královéhradecký

109 247

112 861

121 705

127 347

131 621

144 624

124567,44

1,058

0,058

Pardubický

93 308

98 832

105 004

108 484

119 860

133 337

109804,23

1,074

0,074

Vysočina

97 195

100 771

107 881

111 767

122 245

132 990

112141,47

1,065

0,065

Jihomoravský

228 541

240 679

255 632

270 955

293 020

764 691

342253,02

1,273

0,273

Olomoucký

108 695

112 904

124 215

129 786

133 784

148 403

126297,77

1,064

0,064

Zlínský

107 621

111 365

116 650

123 072

135 867

150 684

124209,82

1,070

0,070

Moravskoslezský 213 162 223 813 254 853 266 173 294 416
Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2008, vlastní výpočty

322 692

262518,10

1,086

0,086

100

Hrubá přidaná hodnota vyjadřuje v podstatě objem vložené práce, na jejíž výši má
vliv ocenění výstupů, vstupů a efektivnost hospodářské činnosti podnikatelských subjektů.
Výše hrubé přidané hodnoty vypovídá nepřímo o úrovni mechanizace, efektivním využívání
technologií a o produktivitě práce. Hrubá přidaná hodnota (HPH) je základem tvorby hrubého
domácího produktu. Podíl HPH v jednotlivých regionech kopíruje podíl HDP v jednotlivých
regionech. Významný ukazatel pro srovnání tvorby HPH je HPH na jeden podnikatelský
subjekt vypočtený v jednotlivých regionech, jak ukazuje graf 2. Hlavní město Praha převyšuje
celorepublikový průměr o 30 %. Průměr ČR v tomto ukazateli rovněž převyšují kraje
Jihomoravský, Moravskoslezský a Ústecký. Naopak nejnižší průměrnou hodnotu HPH
dosahují kraje Karlovarský a Liberecký.
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
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Jihočeský
Středočeský
Hlav. město
Česká republika
0

500
tis. Kč

1 000

1 500

2 000
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3 000

Graf 2 Hrubá přidaná hodnota v regionech na jeden podnikatelský subjekt v tis. Kč
Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2008, vlastní výpočty

Předpokladem příznivého vývoje ekonomické výkonnosti regionu je vysoký podíl
výdajů na hrubý fixní kapitál. Tvorba hrubého fixního kapitálu vyjadřuje obnovu a pořízení
nových hmotných i nehmotných stálých aktiv, majících charakter dlouhodobé spotřeby.
Hodnota hrubého fixního kapitálu udává úroveň investičních aktivit daného regionu. Úroveň
investičních aktivit je možno měřit ukazatelem tvorba hrubého fixního kapitálu v regionu
celkem a rovněž srovnatelným ukazatelem hrubý fixní kapitál připadající na 1 obyvatele
regionu. Údaje o investičních aktivitách sledovaných regionů jsou uvedeny v tabulce č. 3.
Tab. 3 Hrubý fixní kapitál v regionech v mil. Kč
Kraj

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Průměr

Průměrný Průměrný
koeficient koeficient
růstu
přírůstku

Česká republika

643 311 687468 743 807 740 898 794 784 857 726 744665,67

1,059

0,059

Hlav. město Praha

194 276 165063 214 631 205 241 222 561 241 341 207185,30

1,044

0,044

Středočeský

60 409

73322

76 184 85 160

82 287

88 994

77725,99

1,081

0,081

Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký

29 901
27 099
16 022
42 018
20 635

43063
31897
19099
51676
26645

45 337
37 491
20 544
46 381
28 586

37 514 40 467
49 817 54 330
18 088 18 665
45 977 49 098
22 494 24 038

40618,76
39790,65
18557,19
46859,63
24076,51

1,062
1,149
1,031
1,032
1,031

0,062
0,149
0,031
0,032
0,031

Královéhradecký

30 995

28000

28 303 25 719

28 701

28729,75

0,998

-0,002

47 431
38 110
18 924
46 009
22 060

101

30 660

Pardubický

24 321

25512

21 601 23 828

23 915

25 799

24162,72

1,012

0,012

Vysočina

22 472

25451

27 083 28 929

23 909

25 924

25628,01

1,029

0,029

Jihomoravský

56 313

84469

78 668 78 274

78 070

83 830

76604,12

1,083

0,083

Olomoucký

30 592

29756

30 405 28 397

44 236

48 576

35326,97

1,097

0,097

Zlínský

32 626

29594

29 041 27 781

32 900

35 037

31163,28

1,014

0,014

Moravskoslezský
55 631 53920 59 552 65 035 84 315
Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2008, vlastní výpočty

90 967

68236,62

1,103

0,103

Ukazatel tvorby hrubého fixního kapitálu příslušného regionu připadající na 1 obyvatele
v Kč (viz graf 3) umožňuje detailní srovnání jednotlivých krajů. Při porovnání úrovně
jednotlivých krajů dle tohoto ukazatele je patrná 2,5 x vyšší dosahovaná úroveň Hlavního
města Prahy oproti ČR a rovněž i dalším krajů, a to Plzeňskému, Středočeskému,
Jihomoravskému a Jihočeskému.
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Graf 3 Hrubý fixní kapitál v regionech na jednoho obyvatele v Kč
Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2008, vlastní výpočty

Při hodnocení podílu na obnově i pořízení nových investic ve sledovaných krajích za
uvedené časové období je opět patrné stejné pořadí krajů jako u HDP, tzn. Hlavní město
Praha a Plzeňský a Jihomoravský kraj.
Při uplatnění statistických metod byly pro porovnání diverzivity krajů použity ukazatele
HDP na 1 obyvatele, počet registrovaných jednotek typu podnik, hrubá přidaná hodnota na 1
obyvatele a THFK na 1 obyvatele. Vzhledem k tomu, že jsou data uvedených ukazatelů
uvedena v různých měrných jednotkách, musela být převedena na normované proměnné
s nulovou střední hodnotou a jednotkových rozptylem.
K rozdělení krajů podle uvedených ukazatelů do skupin byla využita hierarchická
shluková analýza, kde byla vybrána Euklidovská míra vzdálenosti a následně metoda
nejvzdálenějšího souseda.
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Obr. 1 Dendogram 14 krajů České republiky (včetně Hlavního města Prahy)
Bylo analyzováno všech 14 krajů České republiky, včetně Hlavního města Praha,
přičemž za pomocí shlukové analýzy byly vytvořeny tři shluky. Nejvýraznějším shlukem je
Hlavní město Praha, kde jsou extrémně vysoké hodnoty všech sledovaných ukazatelů, druhý
shluk tvoří kraj Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský a ve třetím shluku jsou
umístěny kraje ostatní.
Vzhledem k extrémním hodnotám Hlavního města Prahy bylo toto z další analýzy
vyřazeno a porovnáno bylo pouze 13 krajů ČR.

Obr. 2 Dendogram 13 krajů České republiky (bez Hlavního města Prahy)
Ke členění krajů ČR byly vybrány 4 shluky:
1. skupina: 2 kraje, 1 – Středočeský, 10 – Jihomoravský;
2. skupina: 6 krajů, 2 – Jihočeský, 3 - Plzeňský, 5 – Ústecký, 7 – Královehradecký, 11 –
Olomoucký, 12 – Zlínský;
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3. skupina: 4 kraje, 4 – Karlovarský, 6 – Liberecký, 8 – Pardubický, 9 – Vysočina;
4. skupina: 1 kraj, 13 – Moravskoslezský.
Z výsledků uvedených v provedené analýze disparit mezi jednotlivými regiony pomocí
ukazatelů ekonomické výkonnosti lze vyvodit, že:
• existuje výrazný rozdíl mezi hlavním městem Prahou a všemi ostatními kraji v mnoha
ukazatelích ekonomické výkonnosti,
• Praha se svým zázemím (přilehlé oblasti Středočeského kraje) představuje hlavní
rozvojový pól České republiky, ke kterému se (na podstatně nižší úrovni) přibližují
regiony některých větších měst (s nízkou úrovní nezaměstnanosti) jako např. České
Budějovice, Hradec Králové, Pardubice a další,
• v Moravskoslezském kraji, postiženém rozsáhlou změnou struktury výrobní základny
(útlum těžby uhlí, hutního a některých další odvětví těžkého průmyslu), je vysoká
nezaměstnanost a nedaří se stále dostatečně a efektivně realizovat potřebné
strukturální změny,
• prohlubují se sociálně ekonomické problémy vybraných venkovských oblastí,
způsobené útlumem zemědělské činnosti zejména v oblastech se ztíženými
podmínkami hospodaření; tyto problémy se koncentrují zejména ve vybraných
horských a podhorských oblastech v pohraničí (oblast Jeseníků, Šumavy, Krušných
hor, Znojemsko a další),
• ve většině krajů přitom existují poměrně velké vnitřní sociálně-ekonomické rozdíly
(v úrovni jednotlivých okresů či menších územních celků).

Shrnutí:
Analýze a následnému hodnocení regionů je věnována významná pozornost zejména
v posledních letech. Cílem tohoto hodnocení je na straně jedné poznání aktuálního stavu
regionů, vyjádřeného prostřednictvím různých ukazatelů. Na straně druhé je to však i
komparace a odhalení rozdílů v sociálně ekonomické úrovni jednotlivých regionů, které
mohou být vhodně zaměřenou regionální politikou a za použití adekvátních nástrojů
odstraněny nebo alespoň zmírněny.
Příspěvek uvádí dílčí výsledky výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení
disparit mezi vybranými regiony“, řešeného za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.
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Systémy hodnotenia kvality služieb ubytovacích zariadení na
vidieku vo vybraných krajinách EÚ
Jana Jarábková
Abstrakt:
Cieľom príspevku je uviesť príklady rôznych systémov hodnotenia kvality (na báze
štandardov vybavenosti a služieb) používaných pre klasifikáciu ubytovacích zariadení vo
vidieckom cestovnom ruchu vo vybraných krajinách EÚ (Nemecká spolková republika,
Švajčiarsko a Česká republika) a vzájomne ich porovnať. Zo vzájemného porovnania
sytémov vyplynulo, že společným cieľom všetkých systémov je garantovať minimálny
štandard vybavenia a služieb ubytovacích zariadení, zlepšiť ich postavenie na trhu
a poskytnúť tak svojim členom konkurenčnú výhodu. Spoločným znakom ubytovacích
zariadení lokalizovaných na vidieku sú prevažne nízka lôžková kapacita a druh ubytovacieho
zariadenia. Hodnotiace systémy používajú minimálne kritériá pre klasifikáciu zariadení, ktoré
sú povinné všetky ubytovacie zariadenia zaradené v príslušnej kategórii naplniť a
fakultatívne kritériá (NSR a ČR), ktoré sa odporúča splniť. Certifikácia ubytovacích zariadení
v dotknutých krajinách je dobrovoľná a jej nositeľom sú profesijné a odvetvové zväzy.

Kľúčové slová: kvalita, systémy kvality, ubytovacie zariadenia, služby, vidiek,
Úvod
„Kvalita nie je všetko, ale bez kvality je všetko nič“. Kvalita je pri rozhodovaní
účastníkov cestovného ruchu konkurenčným nástrojom. Zákazníci sa rozhodujú stále viac
pre produkty, pri ktorých majú istotu, že sú kvalitné a pre ktoré platí, že výkony zodpovedajú
cene produktu. Chápanie kvality je u rôznych autorov rozdielne. Gúčik (2004, s. 65) definuje
kvalitu služby ako schopnosť poskytovateľa služby vytvoriť požadovaný výkon na
požadovanej úrovni za účasti zákazníka a podľa jeho očakávaní. Podľa Šípkovej (Gúčik
a kol., 2007) má kvalita dve stránky – objektívnu, ktorá je stanovená štandardmi
a subjektívnu, ktorú vníma zákazník. Objektívna a subjektívna stránka kvality sa premieta
i do tzv. technickej a funkčnej dimenzie kvality. Technická dimenzia predstavuje všetko to čo
zákazník dostane a možno ju hodnotiť pomocou objektívnych kritérií. Funkčná dimenzia
kvality znamená spôsob akým sa zákazníkovi poskytne služba a je vnímaná subjektívne.
V odbornej literatúre sa uvádzajú tri koncepcie kvality uplatňované v cestovnom
ruchu, ktoré sa často označujú aj ako tri úrovne manažérstva kvality. Najjednoduchšiu
koncepciu predstavujú štandardy vybavenosti a služieb. Vyššiu úroveň manažérstva kvality
predstavujú koncepcie podľa noriem ISO radu 9000 a najvyššiu úroveň manažérstva kvality
– komplexné manažérstvo kvality (Total Quality Management).
Aj keď štandardy kvality sú považované za najnižšiu úroveň manažérstva kvality sú
v praxi často využívané a majú ekonomické a spoločenské opodstatnenie. Sládek (1997,
s.75) uvádza, že štandardy definujú kvalitu a podmienky poskytovania služieb
v pohostinských a ubytovacích zariadeniach. Obyčajne zabezpečujú ochranu spotrebiteľa
a usmerňujú podnikateľov aká má byť ponuka, čo má obsahovať, akým nárokom má
zodpovedať, kde a kedy (Gúčik a kol., 2007). Štandardy sa v cestovnom ruchu uplatňujú na
medzinárodnej, národnej ale aj regionálnej úrovni pre rôzne typy podnikov cestovného ruchu
a cieľových miest. Často majú podobu kategorizácií a klasifikácií.
Cieľom príspevku je uviesť príklady rôznych systémov hodnotenia kvality (na báze
štandardov vybavenosti a služieb) používaných pre klasifikáciu ubytovacích zariadení vo
vidieckom cestovnom ruchu vo vybraných krajinách EÚ (Nemecká spolková republika,
Švajčiarsko a Česká republika) a vzájomne ich porovnať.
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Nemecká spolková republika
V Nemecku existuje viacero precízne prepracovaných systémov hodnotenia kvality
služieb v cestovnom ruchu založených spravidla na definovaní štandardov vybavenosti a
služieb. Vzhľadom na územnú platnosť a tematické zameranie ich možno rozdeliť do troch
skupín:
• systémy hodnotenia kvality na úrovni štátu (NSR)
• systémy hodnotenia platné v rámci jednej spolkovej krajiny (v 14 spolkových krajinách
viac ako 60 rôznych systémov hodnotenia kvality v cestovnom ruchu)
• tematicky špecificky zamerané systémy hodnotenia kvality.
Uvedené systémy hodnotenia kvality služieb zariadení cestovného ruchu sa vzájomne
odlišujú formou hodnotenia (klasifikácia, certifikácia, súťaž), cieľmi hodnotenia, typom
hodnotených zariadení, kritériami hodnotenia, formou prezentácie výsledkov hodnotenia,
podpornými mechanizmami, benefitmi pre hodnotené zariadenia, nositeľmi politiky kvality
resp. inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie systémov kvality v praxi.
Na štátnej úrovni sú doposiaľ zavedené nasledujúce systémy hodnotenia kvality
v cestovnom ruchu: i – Marke, celoštátna súťaž „Deutscher Tourismuspreis“ (Nemecká cena
v cestovnom ruchu), Deutsche Hotelklassifizierung (Klasifikácia hotelov v Nemecku),
Klasifikácia hostincov a penziónov (Deutsche Klassifizierung für Gästehäuser, Gasthőfe und
Pensionen), DTV (Deutsche Tourismus Verband) Klasifikácia prázdninových domov, bytov
a izieb v súkromí, Klasifikácia ubytovacích zariadení pre deti a mládež, DTV Klasifikácia
kempingových miest, Klasifikácia prístavov pre športové člny, Pečať kvality a vysokej úrovne
životného prostredia v cestovnom ruchu zameranom na kanoistiku, Znak kvality „Viabono“,
Systém doplnkového označenia kvality zariadení cestovného ruchu na vidieku BAG –
dovolenka na roľníckom dvore a vidieku (dopĺňa DTV klasifikáciu prázdninových
domov, bytov a izieb v súkromí – BAG Bauernhof – und Landurlaub), Značka kvality DLG,
Certifikačný systém – „Kvalitný hostiteľ turistického Nemecka“, Certifikačný systém ADFC
Bett & Bike ( ADFC - Nemecký klub cyklistov), Súťaž „Vitajte na dovolenke – čas rodiny bez
bariér“, VDR certifikovaný hotel pre obchodne cestujúcich, Značka „Wellness – hotely –
Nemecko“, Pečať kvality „Wellness“ Nemeckého wellness zväzu, Značka Wellness
v kúpeľoch.
Vo vidieckom cestovnom ruchu sa aplikujú systémy hodnotenia kvality malých
ubytovacích zariadení, ktoré nadväzujú na klasifikáciu hotelov v Nemecku. Klasifikácia
hotelov bola zavedená do praxe v Nemecku v roku 1996 Nemeckým zväzom hotelov
a reštaurácií (DEHOGA) a je dobrovoľná. Do hodnotenia kvality ubytovacích zariadení sa
zahŕňajú:
prenajímatelia objektov a izieb s viac ako 8 lôžkami, tzn. okrem hotelov aj kategórie
garni hotel, hostinec s ubytovaním a penzióny,
aparthotely a vidiecke hotely.
Navrhnutý systém hodnotenia používa 19 kritérií, ktoré sú minimálnym štandardom pre
zaradenie ubytovacieho zariadenia do príslušnej triedy. Kritériá zohľadňujú budovu
a priestory v nej, vybavenie izieb, služby, možnosti pre trávenie voľného času, produkt a jeho
tvorbu. Pre každú triedu sú definované minimálne kritériá, pričom platí, čím vyššie je
ubytovacie zariadenie zaradené, tým vyššie požiadavky musí spĺňať. Triedy sú rozlíšené
počtom hviezdičiek s prívlastkom, ktorý vyjadruje príslušný štandard.
TOURIST *
STANDARD**
KOMFORT***
FIRST CLASS****
LUXUS*****
SUPERIOR
Po splnení kritérií získa zariadenie doklad o zaradení v rámci klasifikácie a oprávnenie
označiť zariadenie zodpovedajúcou kategóriou a triedou ubytovacieho zariadenia (podľa
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DEHOGA). Platnosť certifikátu je obmedzená (3 roky). Organizačne zabezpečujú klasifikáciu
zariadení regionálne zväzy DEHOGA v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu alebo
regionálnymi priemyselnými a obchodnými komorami, podľa spoločných pravidiel. V marci
2008 podliehalo klasifikácii DEHOGA 7800 ubytovacích zariadení v Nemecku. Poplatky
spojené s realizáciou klasifikácie, dodaním štítu (označenia kategórie a triedy) sú rozdielne
v závislosti od spolkovej krajiny, členstva v DEHOGA a taktiež od toho či ide o prvú resp.
opakovanú klasifikáciu.
Na klasifikáciu hotelov v Nemecku nadväzuje Klasifikácia hostincov s ubytovaním
a penziónov, ktorá precizuje hodnotenie kvality ubytovacích zariadení s počtom izieb
nepresahujúcim 20. Cieľom uvedenej klasifikácie je zaistiť minimálny štandard kvality služieb
v uvedených kategóriách malých ubytovacích zariadení, zlepšiť ich postavenie na trhu
transparentnosť v ponuke a poskytnúť potenciálnemu hosťovi istoty pri výbere zariadenia.
Minimálne požiadavky na zaradenie do príslušnej kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia
sú zhrnuté do skupín kritérií, ktoré podobne ako klasifikácia hotelov zohľadňujú: budovu
a priestory v nej, vybavenie izieb, služby, možnosti pre trávenie voľného času, produkt a jeho
tvorbu. Hodnotiaci systém pre malé ubytovacie zariadenia používa štvorstupňové hodnotenie
a pre odlíšenie od klasifikácie hotelov je pri označení triedy uvedené písmeno „G“:
G*
jednoduché ubytovanie pre menej náročných hostí
G**
ubytovanie pre stredne náročných hostí
G***
ubytovanie pre hostí so zvýšenými nárokmi
G**** ubytovanie pre veľmi náročných hostí
Za praktickú realizáciu klasifikácie malých ubytovacích zariadení zodpovedá zväz
DEHOGA. Klasifikáciu môžu vykonávať aj regionálne zastúpenia zväzu. Po splnení
minimálnych podmienok, ktoré sú definované pre príslušnú kategóriu a triedu ubytovacieho
zariadenia, získa podnik označenie s vymedzenou platnosťou zaradenia. Platnosť je
obmedzená na dobu troch rokov. Klasifikačný systém pre hostince s ubytovaním a penzióny
bol zavedený do praxe v júli 2005 a k marcu 2008 bolo hodnotených 558 ubytovacích
zariadení.
Pri ubytovaní na vidieku sa často využívajú aj rodinné domy alebo typické vidiecke
usadlosti. Pre uvedené typy ubytovacích zariadení je v Nemecku vypracovaný samostatný
systém klasifikácie prázdninových domov a bytov a ubytovania v izbách na súkromí.
Prvá klasifikácia pre tento typ zariadení bola vypracovaná v roku 1994 a doposiaľ bola 4-krát
prepracovaná. Posledná klasifikácia platí od januára 2007. Klasifikácia zahŕňa:
prázdninové byty a domy ( okrem aparthotelov a apartmánových domov),
objekty s izbami na súkromí (max. 8 lôžok),
špeciálne kategórie ubytovacích zariadení s označením „dovolenka na roľníckom
dvore“ a „dovolenka na vidieku“.
Pre prevádzkovateľov špeciálnych kategórií ubytovacích zariadení platí, že sú povinní
splniť aj ďalšie doplňujúce kritériá, ktoré ich označenie vyžaduje. Cieľom uvedeného systému
hodnotenia kvality služieb je zavedenie spoločných štandardov pre uvedené kategórie
ubytovania, zaistiť transparentnosť ponuky a uľahčiť tak výber hosťovi a ponúknuť
prevádzkovateľovi konkurenčnú výhodu.
Hodnotiaci systém obsahuje viac ako 150 kritérií usporiadaných do 9 resp. 7 skupín
pre prázdninové domy a byty a taktiež izby na súkromí – infraštruktúra objektu, priestory
v objekte, výhľad z obývacej izby, služby, zariadenia pre trávenie voľného času, druh
objektu, balkón a terasa (na každú bytovú jednotku), záhrada/okolie domu, príjazd / prístup
do budovy a parkovacie možnosti. Jednotlivým triedam ubytovacích zariadení sú priradené
všeobecné a špeciálne minimálne kritériá. Kritériá sú po troch rokoch prehodnocované.
Uvedená klasifikácia je pre všetky typy ubytovacích zariadení 5-stupňová, tzn. že
umožňuje dosiahnuť pri hodnotení až 5 hviezdičiek. Pre odlíšenie kategórií prázdninový dom
/ byt a izba na súkromí sa používa označenie „F“ a „P“.
F*
jednoduché, účelné ubytovanie
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F**
ubytovanie stredného komfortu
F*** komfortné ubytovanie
F**** ubytovanie s vyšším komfortom
F***** ubytovanie s prvotriednym komfortom
P*
jednoduché a účelné spoločné vybavenie objektu s minimálnym komfortom
P**
ubytovanie stredného komfortu
P***
komfortné ubytovanie
P**** ubytovanie s vyšším komfortom
F***** ubytovanie s prvotriednym komfortom
Klasifikácia je platná 3 roky. Po splnení kritérií získa prevádzkovateľ zariadenia
certifikát, na základe ktorého môže používať označenie príslušnej kategórie a triedy
ubytovacieho zariadenia. Certifikáciu vykonáva Nemecký zväz cestovného ruchu (DTV)
prostredníctvom spolupracovníkov z regionálnych organizácií alebo iných držiteľov licencie,
ktorí sú oprávnení vykonávať certifikáciu týchto zariadení. V súčasnosti (marec 2008) je
držiteľom certifikátu viac ako 59 000 prevádzkovateľov prázdninových domov, bytov a izieb
na súkromí vo viac ako 900 obciach Nemecka. Certifikácia je spoplatnená. Výška poplatku
závisí od regionálnej organizácie cestovného ruchu a zahŕňa náklady na realizáciu
certifikácie a licenčný poplatok za objekt.
Systém klasifikácie prázdninových domov a bytov a ubytovania v izbách na súkromí
umožňuje vyšpecifikovať ubytovacie zariadenia – roľnícke usadlosti a typické vidiecke
ubytovacie zariadenia. V rámci už spomínanej certifikácie sa označujú uvedené zariadenia
špeciálnou značkou „dovolenka na roľníckom dvore“ a „dovolenka na vidieku“.
Nositeľom
označenia
môžu
byť
podniky,
ktoré
sú
členmi
spoločnosti
Bundesarbeitgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland
alebo jej regionálnych zastúpení (spolkov). Cieľom tejto iniciatívy je okrem zaistenia
minimálnej kvality služieb uvedeného typu zariadení najmä diferenciácia výkonov
hodnotených zariadení a možnosť ich identifikácie hosťom a zohľadnenie nárokov rôznych
cieľových skupín na vybavenie a služby ubytovacích zariadení. Systém používa päť
rozdielnych foriem dodatočného označenia ubytovacieho zariadenia (prázdninového domu,
bytu a izby v súkromí):
„dovolenka na vidieku“
„dovolenka na roľníckom dvore“
„dovolenka na jazdeckom dvore“
„dovolenka na vinárskom dvore“
„dovolenka na rybárskom dvore“
Pri hodnotení sú uchádzači o dodatočné označenie ubytovacieho zariadenia povinní
rešpektovať minimálne kritériá klasifikácie a zároveň dodatočné kritériá. Kontrolu splnenia
podmienok pre príslušné dodatočné označenie zariadenia vykonáva spoločnosť
Bundesarbeitgemeinschaft alebo jej regionálne zastúpenia. Po splnení podmienok pre
označenie zariadenia získa jeho prevádzkovateľ štít, na ktorom je uvedené zaradenie
ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie a triedy spolu s dodatočným označením.
Platnosť značky je časovo obmedzená (3 roky) a obvykle korešponduje s oprávnením
používať danú kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia.
Na úrovni spolkových krajín sa uplatňujú rôzne regionálne systémy hodnotenia kvality,
ktoré:
precizujú celonárodne platné systémy, ktoré sa obyčajne zaoberajú klasifikáciou
a certifikáciou jedného druhu podnikov cestovného ruchu alebo,
sa zameriavajú na hodnotenie kvality subjektov rozdielneho zamerania
pôsobiacich v cestovnom ruchu (napr. ubytovacie a stravovacie zariadenia,
turistické informačné kancelárie, obce, atď.), pričom ich spoločným znakom je ich
príslušnosť k regiónu alebo,
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rozvíjajú špeciálnu tému regiónu (cykloturistika, turistika, kúpeľníctvo, wellness,
hipoturistika ) a sú orientované na špeciálnu cieľovú skupinu návštevníkov.
V roku 2008 existovalo v 14 spolkových krajinách viac ako 60 rozdielnych
regionálnych systémov hodnotenia kvality používaných v cestovnom ruchu, napr.: Obchodná
značka „Detský svet Bavorsko“, „Na cykloturistiku zameraný hotel a reštaurácia“, známka
kvality „Osobitne odporúčané na Saskej vínnej ceste“
Tematicky špecificky zamerané systémy kvality sú iniciatívy, ktoré sa koncentrujú
na vybranú skupinu návštevníkov so spoločnými charakteristikami (napr. záujmami, motívmi
účasti na cestovnom ruchu, veková kategória, obmedzenia vyplývajúce z ich zdravotného
stavu a pod.). V Nemecku sa doposiaľ etablovalo 8 skupín tematicky rozdielnych systémov
hodnotenia kvality. Sú zamerané na:
cykloturistiku,
turistiku,
rodinu,
wellness,
cestovný ruch na báze vody (certifikácia prístavov pre športové člny, certifikácia
zariadení vhodných pre kanoistiku ap.)
ekoturistiku a trvalo udržateľný cestovný ruch,
jazdu na koni,
bezbariérovosť.
-

Česká republika
V Českej republike je kvalita služieb ubytovacích zariadení na vidieku garantovaná
prostredníctvom štandardov ubytovania pre vidiecky cestovný ruch a agroturistiku.
Zostavenie a aplikácia štandardov do praxe vyplynuli z Koncepcie štátnej politiky cestovného
ruchu v Českej republike (1999). Spracovanie štandardov iniciovali Zväz vidieckej turistiky
a Európske centrum pre ekoagroturistiku (ECEAT CZ), Kempingy a chatové osady ČRživnostenské spoločenstvo, Klub českých turistov a sekcia cestovného ruchu Ministerstva
pro místní rozvoj. Štandardy majú odporúčajúci charakter, vlastné certifikačné pravidlá
a detailné vykonávacie predpisy pre združenia, ktoré realizujú certifikáciu a taktiež vlastné
označenie –logo. Certifikáciu vykonávajú viaceré profesijné záujmové združenia (Zväz
vidieckej turistiky Kempingy a chatové osady ČR – živnostenské spoločenstvo a Klub
českých turistov), ktoré zároveň zodpovedajú za kvalitu ponúkaných služieb a kontrolujú
dodržiavanie kvality poskytovaných služieb. Certifikáciu ubytovacích zariadení vykonávajú
uvedené združenia pre vlastných členov združení, ale aj pre ďalšie subjekty – nečlenov.
Jednou z ponúkaných výhod pre certifikované zariadenia je ich propagácia prostredníctvom
Českej centrály cestovního ruchu na veľtrhoch a výstavách v domácom prostredí
a v zahraničí.
Štandardy ubytovania pre vidiecky cestovný ruch a agroturistiku sa aplikujú v ČR na
tie zariadenia, ktoré nie sú podľa vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o
obecných technických požadavcích na výstavbu ubytovacími zariadeniami. Ide o kategórie:
- ubytovanie v súkromí,
- kempingy a chatové osady,
- turistické ubytovne.
V rámci vidieckeho cestovného ruchu sa na poskytovanie ubytovacích služieb
využíva najmä kategória ubytovanie v súkromí. Štandardy v ČR definujú ubytovanie
v súkromí ako ubytovanie v stavbách (bytový dom, rodinný dom, stavba pre individuálnu
rekreáciu), ktoré vzhľadom na svoj špecifický charakter nezodpovedajú vo Vyhláške
definovaným kategóriám ubytovacích zariadení. Naviac ubytovanie v súkromí poskytuje
obmedzený počet samostatných ubytovacích jednotiek ku krátkodobému prenájmu
návštevníkom (objekt, časti objektu – izby, ktoré sú vo vlastníctve podnikateľského subjektu
a sú vybavené pre účely prechodného ubytovania). Ubytovanie v súkromí sa delí na
ubytovanie v izbách objektu a na prenájom samostatných objektov (chaty, zruby, rekreačné
domy, byty), vrátane prenájmu priľahlých pozemkov za účelom stanovania a kempovania.
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Kapacitne je obmedzené na 20 osôb. V rámci kategórie ubytovanie v súkromí sa rozlišujú
štyri triedy z hľadiska úrovne vybavenia a poskytovaných služieb. Zaradenie do príslušnej
triedy vykonáva Zväz vidieckej turistiky po splnení požiadaviek vyplývajúcich zo štandardov.
Štandardy zahŕňajú: všeobecné štandardy, štandardy pre informácie, bezpečnosť, ceny
a služby, štandardy pre izbu, pre spoločenskú miestnosť, štandardy pre samoobslužnú
kuchynku, štandardy pre lôžka, pre hygienické zariadenia a hygienické a ekologické
štandardy. Jednotlivé skupiny štandardov rozlišujú tzv. záväzné minimum, ktoré musí každé
zariadenie nevyhnutne splniť a splnenie ďalších odporúčaných kritérií sa boduje, pričom pre
udelenie certifikátu je potrebné dosiahnuť stanovené % z maximálneho počtu bodov.
Splnenie kritérií sa kontroluje pri udelení certifikátu a taktiež priebežne počas roka.
Certifikácia ubytovacích zariadení zohľadňuje aj špecifické zameranie ubytovacích
zariadení na špeciálne cieľové skupiny návštevníkov – deti, seniorov, cyklistov.

Švajčiarsko
Vo Švajčiarsku za kvalitu služieb ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku
zodpovedá Švajčiarsky zväz cestovného ruchu (STV), ktorý pôsobí na národnej úrovni.
Hlavnými cieľmi zväzu sú najmä:
• zvyšovanie kvality služieb ubytovacích zariadení,
• definovanie jasného štandardu vybavenosti ubytovacích zariadení (hardware),
• skvalitnenie služieb (software),
• umožniť zákazníkovi porovnať kvalitu služieb,
• podpora marketingu, zvýšenie využitia lôžkovej kapacity ubytovacích
zariadení a príjmov z ubytovania,
• propagovať svojich členov na www.MySwitzerland.com
Švajčiarsky zväz cestovného ruchu ako nositeľ systému klasifikácie prázdninových
domov a izieb pre hostí zostavuje pracovnú skupinu pre klasifikáciu a určuje prezídium.
V pracovnej skupine sú zastúpené lokálne a regionálne organizácie cestovného ruchu,
poskytovatelia ubytovacích služieb v prázdninových domoch a izbách, agentúry
sprostredkujúce služby prázdninových domov a izieb a hotelové zväzy.
K úlohám pracovnej skupiny patrí spracovanie podkladov pre klasifikáciu (minimálne
požiadavky, kategórie a kritériá klasifikácie, dotazníky a systém kontroly), aktualizovanie
a precizovanie klasifikačného systému, stanovenie klasifikačnej periódy, nároky na vzdelanie
kontrolórov.
Ak to vyžaduje trh, má pracovná skupina právo aj počas periódy klasifikácie zmeniť
klasifikačné kritériá.
Kritériá klasifikácie zahŕňajú minimálne požiadavky na prázdninové domy a izby,
ktoré sú obligatórne.
Prázdninové domy sú zatriedené do piatich skupín:
***** luxusné ubytovanie = výnimočná infraštruktúra objektu. Nadštandardná obytná
plocha. Štýlové a luxusné vybavenie s kompletným technickým komfortom. Udržiavaný
a exkluzívny celkový dojem.
**** prvotriedne ubytovanie = infraštruktúra zodpovedajúca zvýšeným nárokom.
Moderné, komfortné vybavenie v udržiavanom stave . Prvotriedny celkový dojem so
vzájomne ladiacimi formami a materiálmi.
*** ubytovanie strednej triedy = zodpovedajúca infraštruktúra v dobrom stave.
Udržiavané vybavenie poskytujúce dobrý komfort. Obvyklý a uspokojujúci celkový dojem.
** štandardné ubytovanie = uspokojivá infraštruktúra. Účelné vybavenie v bežnom
komforte. Dôraz na funkčnosť. Solídny celkový dojem.
*jednoduché ubytovanie = k dispozícii je nevyhnutná infraštruktúra. Jednoduché
vybavenie poskytujúce zodpovedajúci komfort. V použiteľnom stave.
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Zaradenie do jednotlivých kategórií a tried ubytovacích zariadení závisí od naplnenia
dvoch podmienok, a to že minimálne kritériá musia byť splnené a zariadenie získalo počet
bodov stanovený pre príslušnú kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia.
Klasifikáciu ubytovacích zariadení vykonávajú:
• lokálne alebo regionálne organizácie cestovného ruchu,
• sprostredkovatelia ubytovania v prázdninových domoch ( zväzy REKA) a izbách,
• lokálne, regionálne alebo národné zväzy združujúce ubytovacie zariadenia
poskytujúce ubytovanie v prázdninových domoch a izbách,
• agentúry sprostredkujúce služby ubytovacích zariadení,
• realitné kancelárie.
Jednotlivé subjekty sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.stnet.ch
a stať sa klasifikačným miestom. Po registrácii v Švajčiarskom zväze cestovného ruchu
získajú užívatelia vlastné ID a heslo.
Klasifikované objekty získajú od STV certifikát, ktorý obsahuje zaradenie do kategórie
a triedy ubytovacieho zariadenia a platnosť certifikátu.
Platnosť získaného certifikátu potvrdzujúceho zaradenie do kategórie a triedy
ubytovacieho zariadenia závisí od periódy klasifikácie. Súčasná perióda beží od 1. januára
2008 do 31. decembra 2012. Všetky klasifikácie, ktoré boli vykonané v priebehu uvedenej
periódy, platia do 31.12.2012.
Všetky objekty, ktorým vyprší platnosť certifikátu sú povinné najneskôr do konca júna po
uplynutí platnosti certifikátu, požiadať opätovne certifikáciu. Ak nie sú do 1. júla znovu
certifikované, sú vyradené z databázy ubytovacích zariadení a nemôžu požívať označenie
kvality (*).
Certifikácia ubytovacích zariadení vyžaduje tzv. podpísanie deklarácie zo strany
poskytovateľa ubytovania, v ktorej potvrdzuje svojim podpisom na vyplnenom oficiálnom
dotazníku, že uvedené údaje o jeho objekte sú kompletné a pravdivé.
Kontrolór oslovený klasifikačným miestom skontroluje počas jednej periódy klasifikácie
min. 25 % klasifikovaných objektov. Kontroly sú zabezpečované vyškolenými kontrolórmi za
odmenu. Ak kontrolór absolvoval kurz v predošlej perióde, musí absolvovať pred prvou
kontrolou v novej perióde, výmenu skúseností u STV.
Kontrolóri sú zároveň zástupcami kvality. Poskytujú spätne informácie poskytovateľom
ubytovania a poradenské služby (smerujú k zlepšenie kvality). Tak prispievajú k zlepšeniu
kvality produktu ubytovacích zariadení a celkove k zlepšeniu kvality vo švajčiarskom
cestovnom ruchu.
Certifikácia ubytovacích zariadení je spoplatnená. Ročný základný poplatok sa platí za
užívanie certifikačného systému a je diferencovaný pre členov (150 CHF) STV a nečlenov
STV (300 CHF). Okrem základného poplatku platia prevádzkovatelia ubytovacích zariadení
ďalší poplatok certifikačnému miestu raz za periódu klasifikácie a osobitne sú spoplatnené
kontroly.

Súhrn
Na záver možno konštatovať, že systémy hodnotenia kvality ubytovacích zariadení
lokalizovaných na vidieku v Nemecku, Švajčiarsku a Českej republike slúžia k naplneniu
podobných cieľov. Hlavným cieľom všetkých systémov je garantovať minimálny štandard
vybavenia a služieb ubytovacích zariadení, zlepšiť ich postavenie na trhu a poskytnúť tak
svojim členom konkurenčnú výhodu. Niektoré systémy hodnotenia slúžia tiež k diferenciácii
výkonov hodnotených zariadení a zohľadňujú nároky rôznych cieľových skupín na vybavenie
a služby ubytovacích zariadení (Nemecká spolková republika). Spoločným znakom
ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku sú prevažne nízka lôžková kapacita a druh
ubytovacieho zariadenia. Na vidieku analyzovaných krajín sa nachádzajú kategórie
prázdninové domy a byty, izby v súkromí a penzióny a hostince s ubytovaním (NSR)
a kempingy, chatové osady a turistické ubytovne ( ČR). Hodnotiace systémy používajú
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minimálne kritériá pre klasifikáciu zariadení, ktoré sú povinné všetky ubytovacie zariadenia
zaradené v príslušnej kategórii naplniť a fakultatívne kritériá (NSR a ČR), ktoré sa odporúča
splniť. Kritériá hodnotenia zahŕňajú najmä štandardy pre budovy a priestory, pre služby
zariadení a štandardy pre poskytovanie informácií. Precízne prepracovanými kritériami
hodnotenia disponujú najmä v NSR. Špecifické kritériá sú definované napr. pre produkt
a jeho tvorbu, hygienické a ekologické kritériá. V analyzovaných krajinách sa pre odlíšenie
rôznej úrovne vybavenosti priestorov a poskytovania služieb používajú 4 až 5 stupňové
hodnotiace škály. Certifikácia ubytovacích zariadení v dotknutých krajinách je dobrovoľná
a jej nositeľom sú profesijné a odvetvové zväzy. Realizáciu certifikácie zabezpečujú
regionálne zastúpenia uvedených zväzov, ktoré zároveň kontrolujú splnenie hodnotiacich
kritérií. Certifikácia je vo všetkých krajinách spoplatnená a časovo obmedzená.
Autorka:
Ing. Jana Jarábková, PhD.
Katedra regionálneho rozvoja FEŠRR
jana.jarabkova@fem.uniag.sk
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Srovnávací analýza krajů ČR podle základních ukazatelů
nezaměstnanosti
Comparative analysis of the CR regions by the basic
unemployment indicators
Bohumil Kába
Abstrakt
Příspěvek má metodologický charakter. Pro klasifikaci krajů České republiky podle
základních ukazatelů nezaměstnanosti byla využita analýza hlavních komponent. Pomocí ní
byly identifikovány nejdůležitější ukazatele a vymezeny shluky krajů s podobnými
charakteristikami nezaměstnanosti.

Klíčová slova:
Trh práce, nezaměstnanost, ukazatel, kraj, analýza hlavních komponent

Abstract:
The paper has a methodological character. The principal component analysis was used
to classify the CR regions by the basic unemployment indicators. The most important
indicators were identified and the clusters of regions with similar unemployment
characteristics were defined.

Key words:
Labour market, unemployment, indicator, region, principal component analysis

Úvod a cíl
Hospodářská recese koncem roku 2008 se začala s jistým zpožděním projevovat i na
trhu práce České republiky. Svědčí o tom meziroční diference hodnot základních ukazatelů
zaměstnanosti respektive nezaměstnanosti, průběžně publikovaných Českým statistickým
úřadem a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky [3]. Tak např. počet
dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání byl v České republice k 31.3.2009 o
125 011 osob vyšší než hodnota téhož ukazatele k 31.3.2008, počet uchazečů s nárokem na
podporu v nezaměstnanosti se meziročně zvýšil o 93 359 osob, počet žen respektive počet
absolventů škol (z celkového počtu uchazečů o zaměstnání) byl k 31.3.2009 meziročně vyšší
než v roce 2008 o 36 961 respektive 6 198 osob. Počet volných pracovních míst celkem
k 31.3.2009 poklesl ve srovnání se stejným datem roku 2008 o 95 899 a průměrný počet
uchazečů na 1 volné místo se z hodnoty 2,2 v roce 2008 zvýšil na hodnotu 8,1 v roce 2009.
Z regionálního pohledu byly v absolutním vyjádření nejméně příznivé výsledky v různých
kategoriích uchazečů o zaměstnání zaregistrovány v krajích Moravskoslezském, Ústeckém a
Jihomoravském a nejpříznivější hodnoty zaznamenány v regionu Praha. Je však třeba
zdůraznit, že tyto údaje jsou ovlivněny rozdílnou velikostí jednotlivých regionů a nejsou
vhodné pro vzájemné porovnání jednotlivých krajů. Rovněž je třeba připomenout, že
interpretace mezikrajských rozdílů je velmi závislá na volbě analyzovaného ukazatele trhu
práce a nemůže být tedy založena pouze na jednotlivých izolovaných ukazatelích.
Cílem daného příspěvku je sestavit pořadí jednotlivých krajů České republiky podle
statistické metriky, která sumarizuje informaci všech individuálních ukazatelů trhu práce
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České republiky, jež byly do analýzy zařazeny a identifikovat ukazatele, které mají ve
zmíněné klasifikaci a komparaci krajů největší význam. Součástí řešení také bylo posouzení,
zda mezi jednotlivými kraji ČR lze najít územní celky s podobnými vlastnostmi (z hlediska
disponibilních ukazatelů).

Metodika
Pro srovnávací analýzu krajů České republiky byly zvoleny následující ukazatele
nezaměstnanosti:
P1 – počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání celkem
P2 – počet uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti
P3 – počet žen z celkového počtu uchazečů o zaměstnání
P4 – počet osob se zdravotním postižením z celkového počtu uchazečů o zaměstnání
P5 – počet absolventů škol z celkového počtu uchazečů o zaměstnání
P6 – počet volných pracovních míst celkem
P7 – počet pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením z celkového počtu
volných pracovních míst.
Aby bylo možné postihnout meziroční změny v hodnotách jednotlivých ukazatelů, nebyly
do analýzy zařazeny jejich absolutní údaje, ale indexy 2009/2008 [3]. Všechny údaje byly
pořízeny k 31.3.2009. Uvedené vstupní údaje jsou přehledně soustředěny v tabulce 1.
Tab. 1 Indexy 2009/2008 základních ukazatelů nezaměstnanosti v krajích ČR
k 31.3.2009
Kraj

P1

P2

P3

P4

Praha

129,8

137,8

115,2

91,0

Středočeský

147,3

179,6

126,1 102,5 144,2 32,4

47,2

Jihočeský

157,7

181,3

133,0 110,4 176,7 28,1

31,0

Plzeňský

166,4

199,9

148,7 106,7 167,8 26,0

40,4

Karlovarský

139,7

188,7

129,7 101,9 153,6 36,5

68,4

Ústecký

117,4

163,0

105,5

Liberecký

164,9

211,6

136,5 118,0 151,7 30,4

36,2

Královéhradecký

154,8

196,2

135,6

159,7 29,1

60,4

Pardubický

159,7

199,5

133,9 107,2 169,4 28,7

48,7

Vysočina

162,7

222,0

136,8 105,9 160,6 25,9

46,3

Jihomoravský

135,3

171,4

116,9 100,6 132,9 32,7

45,3

Olomoucký

150,5

208,7

124,7

99,2

155,3 31,4

40,1

Zlínský

148,3

192,1

121,2

99,1

152,9 31,6

50,6

Moravskoslezský 124,5

187,5

105,7

93,3

116,7 28,1

75,3

97,8
96,0

P5

P6

P7

102,9 58,3 101,2

121,9 43,4 198,7

Zdroj dat: MPSV, ČSÚ
Z prezentovaných údajů je patrné, že ve všech krajích České republiky byl zaznamenán
meziroční nárůst počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání (indikátor P1), počtu uchazečů
o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti (P2), počtu žen z celkového počtu
uchazečů o zaměstnání (P3) i počtu absolventů škol z celkového počtu uchazečů o
zaměstnání (P5). Nejvyšší meziroční nárůsty ve sledovaných kategoriích uchazečů o
zaměstnání evidovaly úřady práce v Plzeňském kraji (P1, P2, P3, P4, P5), Libereckém kraji
(P1, P2, P3, P4), Pardubickém kraji (P2, P3, P5), kraji Vysočina (P1, P2, P3, P5) a v případě
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nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti (ukazatel
P2) též v krajích Olomouckém, Královéhradeckém a Zlínském. Nejmenší meziroční nárůsty
uchazečů o zaměstnání byly k 31.3.2009 zjištěny v krajích Praha, Ústeckém a
Moravskoslezském.
V České republice bylo k 31.3.2009 evidováno celkem 55 412 volných pracovních míst.
Ve srovnání s rokem 2008 se počet volných pracovních míst snížil o 63,4 %, z toho pro
osoby se zdravotním postižením došlo k poklesu o 44,3 %. Jak naznačují hodnoty ukazatele
P6 v tabulce 1, projevily se největší meziroční poklesy v počtu volných pracovních míst
v kraji Vysočina a v krajích Plzeňském, Moravskoslezském a Jihočeském. Nejmenší relativní
úbytek počtu volných pracovních míst byl zaznamenán v krajích Karlovarském, Ústeckém a
zejména v regionu Hlavní město Praha.
Pro shrnutí a zachování co největšího množství informace obsažené v původních
proměnných P1 – P7 byla v další fázi zpracování disponibilních dat využita analýza hlavních
komponent (PCA) [1], [2]. Potřebné výpočty byly realizovány pomocí procedur PRINCOMP
a FACTOR implementovaných ve statistickém programovém systému SAS [2].

Řešení a diskuse výsledků
Technika analýzy hlavních komponent byla aplikována na korelační matici proměnných
P1 – P7. Vlastní čísla této matice, která charakterizují variabilitu původních dat a podíly
celkové variability disponibilních dat o nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR přehledně
uvádí tabulka 2.
Tab. 2 Vlastní čísla korelační matice ukazatelů nezaměstnanosti
Pořadí Vlastní číslo Individuální procento Kumulativní procento
1

5,1077

72,97

72,97

2

0,6948

9,93

82,89

3

0,5170

7,39

90,28

4

0,3412

4,87

95,15

5

0,2206

3,15

98,30

6

0,0861

1,23

99,53

7

0,0327

0,47

100,00

Zdroj: Vlastní výpočty
Podle tzv. Kaiserova kriteria [2] je účelné ponechat v další analýze pouze ty hlavní
komponenty (PC), které mají vlastní číslo větší než 1. V daném případě to znamená, že pro
dostatečně výstižný popis originálních dat lze využít pouze první hlavní komponentu (PC1),
která vysvětluje téměř 73 % z celkové variability disponibilních dat. Hlavní komponenty jsou
konstruovány jako lineární kombinace standardizovaných originálních proměnných, přičemž
koeficienty těchto kombinací jsou definovány prostřednictvím vlastních vektorů korelační
matice – viz [1], [2]. V daném případě měla hlavní komponenta PC1 tento tvar:
PC1 = 0,420711•P1 + 0,372715•P2 + 0,391242•P3 + 0,342954•P4 +
+ 0,405015•P5 – 0,358880•P6 – 0,347225•P7.
(1)
Pro interpretaci obsahu zkonstruované hlavní komponenty jsou podstatné tzv.
komponentní zátěže [2], jež představují její korelace s jednotlivými proměnnými.
Nejdůležitější znaky jsou charakterizovány nejvyššími absolutními hodnotami zátěží v první
hlavní komponentě. Výsledky dané studie ukázaly, že hlavní komponenta PC1 je
dominována především proměnnými P1 (její komponentní zátěž činila 0,951), P5 (se zátěží
0,915), P3 (se zátěží 0,884) respektive P6 (se zátěží – 0,811).
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Vzhledem k tomu, že první hlavní komponenta vyčerpává velmi podstatný podíl celkové
variability analyzovaných dat (72,97 %), je možné využít tuto lineární kombinaci originálních
proměnných P1 – P7 ke komplexně podložené klasifikaci jednotlivých krajů ČR, respektující
vícerozměrný charakter analyzovaných dat. Zjištěné hodnoty komponenty PC1, vypočtené
podle vzorce (1), jsou pro jednotlivé kraje ČR soustředěny v tabulce 3.
Tab. 3 Pořadí krajů ČR podle PC1
Kraj

PC1

Pořadí

Praha

-4,434

1

Středočeský

-0,044

6

Jihočeský

1,786

11

Plzeňský

2,503

14

Karlovarský

-0,173

5

Ústecký

-4,115

2

Liberecký

2,372

13

Královéhradecký

0,755

9

Pardubický

1,724

10

Vysočina

2,194

12

Jihomoravský

-1,099

4

Olomoucký

0,651

8

Zlínský

0,052

7

Moravskoslezský -2,170

3

Zdroj: Vlastní výpočty
Je patrné, že z hlediska vypočtených hodnot první hlavní komponenty se od jednotlivých
krajů ČR podstatně odlišily kraj Praha, Ústecký kraj a do značné míry též kraj
Moravskoslezský. V těchto krajích úřady práce evidovaly výrazně podprůměrné (z
celostátního hlediska) meziroční nárůsty počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání
(ukazatel P1), počtu žen z celkového počtu uchazečů o zaměstnání (ukazatel P3) i počtu
absolventů škol z celkového počtu uchazečů o zaměstnání (ukazatel P5). V kraji Praha a
v Ústeckém kraji byl pak k 31.3.2009 zjištěn – ve srovnání s ostatními kraji – nejnižší
meziroční pokles počtu volných pracovních míst (ukazatel P6).
Výsledky tabulky 3 dále naznačují, že z hlediska hodnot první hlavní komponenty tvoří
relativně homogenní shluk kraje Jihomoravský, Karlovarský, Středočeský, Zlínský,
Olomoucký, Královéhradecký a Pardubický. Těchto 7 regionů dosahovalo ve sledovaných
ukazatelích nezaměstnanosti P1 – P7 hodnot, které se výrazněji neodlišovaly od celostátních
průměrů.
Nejvyšší hodnoty komponenty PC1 byly zaregistrovány v krajích Jihočeském, Vysočina,
Libereckém a Plzeňském. Pro tyto kraje byly typické nadprůměrně vysoké meziroční nárůsty
indikátorů P1, P3 a P5 (které jsou, jak bylo výše zmíněno, klíčové pro formování první hlavní
komponenty) a v těchto krajích též byly zaregistrovány celostátně nejvyšší úbytky počtu
volných pracovních míst (ukazatel P6) i počtu pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením z celkového počtu volných pracovních míst (ukazatel P7).

Závěr
Výsledky dané studie ukázaly, že data o nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR,
která jsou pravidelně publikována Českým statistickým úřadem a Ministerstvem práce a
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sociálních věcí, mohou být velmi efektivně zpracována vhodnou vícerozměrnou statistickou
technikou. Analýza hlavních komponent umožnila zredukovat dimenzi výchozího datového
souboru na jedinou hlavní komponentu. Pomocí této komponenty pak byly identifikovány
nejdůležitější indikátory ze sledovaného souboru ukazatelů regionální nezaměstnanosti
(ukazatele P1, P3, P5, P6) a zjištěno, že kraje ČR vykázaly tendenci k tvorbě několika
relativně homogenních shluků, jež byly v příspěvku stručně popsány a charakterizovány.
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Problém regionální diferenciace věkové struktury při
odhadu dětské složky populace
Kačerová Eva
Abstrakt
Problém regionální diferenciace věkové struktury při odhadu dětské složky populace,
která bývá v rozvojových zemích velmi často podregistrovaná, je vysvětlován na historickém
příkladu v českých zemích. Přípěvek tak sice neřeší aktuální problémy regionu, avšak
navrhované řešení založené na metodě per analogiam je nepochybně využitelné i
v současné době pro populace, které se nachází na podobném stupni demografického
vývoje.

Klíčová slova
Obyvatelstvo, věková struktura, odhady, historická demografie, Chrudimsko

Úvod
Byla zpracována databáze obyvatel Chrudimského kraje dle Soupisu poddaných podle
víry z roku 1651. Soupis zaznamenal 46 626 osob, u nichž byly většinou uvedeny i
následujících charakteristiky: jméno, věk, zaměstnání, vyznání. Dle postavení v rodině bylo
možné určit i rodinný stav. Dle očekávání děti mladší 12 let nebyly takřka na žádném ze 17
panství Chrudimského kraje zachyceny. Problém, s nímž bylo nutno se vypořádat, bylo
zaokrouhlování věkové struktury, avšak to není obsahem tohoto textu.

Metodika
Při odhadování počtu dětí mladších 12 let, bylo využito metody per analogiam. Odhad
počtu dětí mladších 12 let byl v první fázi proveden pro celou oblast Chrudimska bez dalšího
členění a poté bylo přikročeno i k odhadu zvlášť pro venkov a zvlášť pro město. Základním
předpokladem odhadu bylo, že stejně staré ženy v různých lokalitách mají v průměru stejný
počet dětí v jednotlivých věkových skupinách. Zjistíme-li tedy na dostatečně velkém vzorku,
že na jednu ženu ve věku 30 let připadá průměrně 0,18 dítěte, jemuž není ani jeden rok, 0,68
dítěte ve věku 1–4 let, 0,57 dítěte starého 5–9 let a 0,09 dítěte starého 10 či 11 let, lze snad
oprávněně předpokládat, že takto staré děti budou mít i ostatní ženy ve věku 30 let
v lokalitách, kde děti evidovány nebyly. Tato metoda má jistě svá úskalí a obzvláště v těch
hodnotách věku, ve kterých bylo zapisováno jen málo osob (jde o lichá čísla okolo kulatých
hodnot – 27, 29, 31, 39, 41,..), může dojít k chybě způsobené malou početností vzorku, na
jehož základě je metoda per analogiam uplatněna. Tato chyba je potom aplikována i na další
osoby daného stáří. Naštěstí neoblíbenost těchto hodnot věku byla všeobecná, a tedy
případná nepřesnost není použita na příliš velký soubor osob. I přes další nedostatky tohoto
postupu odhadování velikosti souboru dětí mladších 12 let jsou jeho souhrnné výsledky,
celkový počet dětí do 10, respektive 12 let lze poměrně uspokojivé.
Pro kontrolu popsaného odhadu počtu dětí mladších 12 let byl vytvořen ještě druhý
odhad, ve kterém se průměrný počet dětí v různých věkových skupinách vztahoval nikoli k
věku ženy (matky), ale k věku muže (otce). Bylo tak učiněno také proto, že poměrně mnoho
dětí žilo se svým otcem, který se po ovdovění znovu oženil často s mladou dívkou. Bylo-li
tomu v rodině skutečně tak, můžeme z informací dostupných ze Soupisu jen odhadovat
podle věku dětí a manželů. Tyto nikterak výjimečné případy by mohly negativně ovlivnit
výpočet odhadu počtu dětí podle věku ženy, proto lze odhad podle věku muže považovat za
užitečný.

118

Na celém území Chrudimska nebylo jediné panství, kde by byly děti Soupisem
zaznamenány od narození. Pouze na panství Chrast ve městě Chrast a ve vsi Podlažice byly
zapsány i děti jednoleté a starší. Tento vzorek byl však příliš málo početný, aby jej bylo
možné použít pro metodu per analogiam k odhadu počtu dětí starších jednoho roku. Na
panství Vysoké Mýto bylo zapsáno pár dětí ve stáří dvou a více let, avšak rozhodně se
nejednalo o systematickou evidenci.

Řešení
První odhad byl vytvořen na základě analogie s panstvím Radenín a Choustník. Tato
lokalita byla zvolena prakticky náhodně. Určitou nevýhodou této volby je skutečnost, že je to
oblast geograficky vzdálená, s jinou válečnou zkušeností a nezahrnuje žádné větší město.
Přesto se lze domnívat, že je to pro prvotní aproximaci postačující. Na panství Radenín
a Choustník žilo v době pořízení Soupisu 1 465 osob. Věková struktura obyvatel tohoto
panství vykazovala v základních rysech shodné vlastnosti s věkovou strukturou Chrudimska:
zaokrouhlování k násobkům 5, obliba sudých čísel.
Byly vypočteny průměrné počty dětí ve věku 0, 1–4, 5–9 a 10–11 let připadající na
jednoho muže nebo jednu ženu. Záměrně jsou průměrné počty dětí přiřazovány obecně
ženám a mužům nikoli matkám a otcům, neboť nikoliv zanedbatelný podíl dětí žil
s macechou či otčímem. Na vybraném panství bylo 175 žen (z toho 6 vdov) a 164 mužů
(z toho 2 vdovci), kteří měli v domácnosti dítě (syna nebo dceru) mladší 12 let. Nejmladší
žena či muž, s nimiž na panství Radenín a Choustník žily ve společné domácnosti děti
v postavení syn či dcera, byli shodně 19letí. Nejstarším mužem, který měl u sebe děti, byl
80letý sedlák Jiřík Matějů, který měl 30letou manželku a s ní čtyři děti ve věku 12, 7, 6 a 3
roky. Od tohoto neobvyklého případu bylo v dalších výpočtech abstrahováno. Podobně bylo
naloženo s domácností 63letého sedláka Jiříka Nemravy, jenž měl se svou 45letou
manželkou čtyři dcery ve věku 15, 8, 2 a 0 let. Oproti dnes užívanému třídění vycházejícímu
ze Sundbärgovy typologie populací (rodičovská generace je ve věku 15–49 let), byl v daném
případě rodičovský věk vymezen u žen hodnotami 19–50 let a u mužů věkem 19–60 let.
Vynecháním 50letých žen z množiny potenciálních matek bychom vlivem zaokrouhlování
skutečného věku okolo 50 let právě na hodnotu 50 let přišli o podstatnou část potenciálních
matek ve věku 47, 48 a 49 let. Je samozřejmě možné, že mezi 50letými ženami-matkami,
byly i některé, kterým bylo více než 50 let. Problematiku zaokrouhlování věku zde ponechme
stranou.
Tab.1 Výsledky odhadu počtu dětí předzpovědního věku na Chrudimsku dle
panství Radenín a Choustník
Odhadovaný počet dětí ve věku
Odhad. počet
Odhad
dětí ve služeb. Celkem
podle
postavení
0
1–4
5–9
10–11
Celkem
Ženy
1 632 6 100 6 878
1 015
15 625
203
15 828
Muže
1 712 5 064 6 395
1 275
14 446
255
14 701
Výsledky odhadu se podle žen bohužel dosti liší od odhadu podle mužů (tab. 1.). Kdyby
byl považován za správný odhad podle věku žen, pak by na Chrudimsku žilo 15 625 dětí,
zatímco podle věku mužů by jich bylo pouze 14 446. Rozdíly při odhadování počtu 0letých
byly nejmenší, největších rozdílů bylo dosaženo při odhadu počtu 10 a 11letých.
Protože věková struktura žen na panství Radenín a Choustník vykazuje větší podobnost
s věkovou strukturou potenciálních matek na Chrudimsku než je tomu v případě mužů, lze se
domnívat, že reálnější je odhad učiněný na základě věku žen.
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Nelze však zapomenout ještě na jednu důležitou námitku vůči výše uvedenému postupu.
Tou je fakt, že při takto koncipovaném odhadu jsou vyloučeny osoby mladší 12 let, které již
nejsou v postavení syn či dcera, ale odešly do služby. Nejmladším dítětem ve služebném
postavení bylo 4leté pachole žijící v domácnosti 39letého sedláka Matěje Ouředníků ze vsi
Radenín. Na panství Radenín a Choustník bylo 23 dětí mladších 12 let ve služebném
postavení, tj. téměř 5 % osob z této věkové skupiny. Ve věku 10 a 11 let již tímto způsobem
přijdeme o téměř 20 % osob.
Na některých panstvích Chrudimského kraje (Březovce, Chroustovice, Košumberk,
Libanice, Vysoké Mýto, Pardubice, Rosice, Třibřichy, Uhersko, Zdechovice a Žumberk) byly
děti zaznamenávány již od 10 let, takže je možné výše uváděný odhad na základě analogie
s panstvím Radenín a Choustník otestovat vzhledem ke skutečným údajům o 10 a 11letých
v této části Chrudimského kraje. Na výše zmíněných panstvích bylo Soupisem evidováno
399 dětí ve věku 10 a 11 let. Na základě odhadu dle věku ženy by zde mělo žít 305 dětí ve
věku 10 a 11 let, podle odhadu na základě věku mužů by jich bylo 380. Zdá se tedy, že
odhad velikosti věkové skupiny 10–11 let podle věku mužů by tuto skupinu výrazně
nadhodnocoval, neboť nelze opomenout přičítat zhruba 20 % dětí, které v tomto věku byly ve
služebném postavení. Kdybychom naopak přijali odhad vypočtený na základě věku žen, pak
je náš odhad podhodnocen o 23,5 %, tedy i tak je mírně podhodnocený. Po započítání
odhadu počtu 10 a 11letých dětí ve služebném postavení by v Chrudimském kraji žilo 15 828
resp. 14 701 dětí mladších 12 let.
Analogíí s panství Radenín a Choustník bychom dospěli tomu, že počet obyvatel na
Chrudimsku by se v době pořízení Soupisu pohyboval mezi 58 093 (děti mladší 12 let
odhadované podle mužů) a 59 922 (děti mladší 12 let odhadované podle žen). Určitou
námitkou vůči podobnosti mezi panstvím Zuzany Černíkové a Chrudimska je skutečnost, že
v obou případech je podíl děti mladších 10 a mladších 12 let příliš nízký ve srovnání
s lokalitami, v nichž byly děti evidovány od narození nebo s odhady ostatních autorů.
Zbývá ještě se rozhodnout, jakým způsobem odhadovaný počet dětí mladších 12 let
rozdělit na chlapce a na dívky. U nejmladší skupiny 0letých je to jednoduché, lze použít
sekundárního indexu maskulinity, resp. stabilního podílu chlapců mezi živě narozenými –
51,5 %. U dětí jednoletých a straších máme dvě možnosti. Jednou z nich je použít hodnoty
z panství Radenín a Choustník, druhou možností je vytvořit kvalifikovaný odhad podílu
chlapců a dívek ve věkových skupinách 1–4, 5–9 a 10–11 let. Proti první navrhované
možnosti hovoří malá početnost vzorku, jež se projeví hned ve věkové skupině 0letých, v níž
na jihočeském panství bylo zaznamenáno 14 chlapců a 27 dívek.
Protože vlastně pro žádnou lokalitu tehdejší doby nemáme k dispozici její skutečnou
věkovou strukturu, neboť všechny údaje o věku zjištěné Soupisem je třeba chápat jako
víceméně přesný odhad, a protože se nelze spokojit s přebíráním poměru chlapců a dívek
mladších 12 let podle struktury v lokalitě, kde byly tyto děti evidovány, neboť kromě výše
zmíněného zaokrouhlování se projeví ještě malá početnost příslušného vzorku, je zapotřebí
vytvořit nějaký vlastní odhad.
Podobně jako dnes i v tehdejší populaci, alespoň podle Soupisu se to tak jeví,
převažovaly ženy. Samozřejmě nelze opomenout pravděpodobnou podregistraci mužů,
protože nebylo zapisováno duchovenstvo a armáda. Jaký byl tehdy věk pohlavní rovnováhy?
I tato otázka zůstane z důvodu zmíněného v předešlém odstavci bez odpovědi. Nicméně lze
snad připustit, že na tak velikém vzorku jakým obyvatelstvo Chrudimského kraje bezesporu
je, začínají ženy v dané generaci převažovat zhruba od 12 let věku. Vyjděme tedy ze známé
hodnoty sekundárního indexu maskulinity a v každém následujícím jednoletém intervalu se
postupně přibližujme rovnovážnému podílu mezi chlapci a dívkami v dané generaci tak,
abychom pro jednoduchost u 15letých měli podíly shodné, tzn. v každé generaci ubereme
resp. přidáme jednu setinu, abychom se z poměru 51,5:49,5 mezi 0letými dostali na hodnoty
50:50 u 15letých.
Protože se na radenínském panství nevyskytovala žádná města a protože na základě
prací ostatních autorů lze předpokládat rozdíly ve věkové struktuře městského a
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venkovského obyvatelstva, bylo by rozumné aplikovat počty dětí předpovědního věku
zjištěné na panství Radenín a Choustník pouze na venkovskou populaci Chrudimského
kraje.
Bylo postupováno stejným způsobem, opět bylo lepších výsledků dosaženo při využití
analogie s průměrným počtem dětí daného věku připadajících na jednu ženu daného věku
(tab. 2). Věková struktura žen na panství Radenín a Choustník vykazovala větší shodu se
strukturou žen na venkově v Chrudimském kraji než tomu bylo v případě mužů. I po
provedení kontrolního výpočtu za venkovské oblasti, v nichž byly evidovány děti ve věku 10
a 11 let, bylo opět lepší shody dosaženo při odhadu podle věku žen. Ve venkovských
oblastech Chrudimska bylo zapsáno 277 10 či 11letých dětí. Při odhadu učiněném na
základě průměrného počtu dětí tohoto věku připadajících na jednu ženu ve věku 19–50 let
(v jednoletých věkových skupinách) by jich bylo 213, tj. 76,9 % skutečného počtu. Tomuto
podhodnocení zhruba odpovídá 20% zastoupení dětí ve služebném postavení v tomto věku.
Tab.2 Výsledky odhadu počtu dětí předzpovědního věku na Chrudimsku-venkov
dle panství Radenín a Choustník
Odhadovaný počet dětí ve věku
Odhad. počet
Odhad
dětí ve služeb. Celkem
podle
0
1–4
5–9
10–11
Celkem
postavení
Ženy
1 202
4 422
4 917
720
11 261
144 11 405
Muže
1 269
3 736
4 625
906
10 536
181 10 717
Pokusme se nyní nalézt vhodnou lokalitu, v níž by byly děti evidovány od narození
a zároveň se jednalo o městkou oblast. Jedním z takových měst bylo královské město
Rokycany. Bohužel se opět jedná o lokalitu, která je Chrudimsku geograficky značně
vzdálena, a tak život obyvatel ovlivňovaly pravděpodobně jiné události. Okolí Rokycan
i město samotné bylo poničeno za války procházejícími vojsky jak o tom svědčí i poznámky
v Soupise („ves Číškov od soldatův zruinovaná“, mnoho „pohořalých“ v samotném městě).
Při srovnání věkové struktury potenciálních rodičů panství Rokycany, na kterém žilo 1 342
a které zahrnovalo i vsi Číškov, Přešín, Tymákov, Mokrouše, Litohlavy, Oujezd, v nichž bylo
zapsáno 561 osob) a na celém Chrudimsku (obr. 1.7) zjistíme překvapivě menší shodu než
tomu bylo v případě podobnosti oblasti Chrudimska a panství Radenín a Choustník, přestože
na jihočeském panství není žádné město. Ještě hůře dopadlo srovnání podobnosti věkové
struktury potenciálních rodičů v městských částech chrudimského kraje s věkovou strukturou
potenciálních rodičů v městě Rokycany.
Přes výše uvedené nedostatky jsou výsledné odhadované počty dětí mladších 12 let
učiněné podle věkové struktury žen na panství Radenín a Choustník a na panství Rokycany
aplikované na celé území Chrudimského kraje prakticky shodné (srovnej tab. 1 a tab. 3).
V prvním případě by na základě odhadu podle žen na území Chrudimského kraje žilo 15 828
dětí, ve druhém případě by jich bylo o 38 méně. Přes podobnost v celkovém počtu jsou však
značné rozdíly ve věkové struktuře odhadu dětí 11letých a mladších. Početně nejblíže jsou
sobě odhady věkové skupiny 1–4letých, které se liší o 248 osob. Největší rozdíly jsou ve
věkové skupině 10–11letých, v níž je odhad podle žen na panství Rokycany takřka
trojnásobný ve srovnání s odhadem učiněným dle věkové struktury žen na panství Radenín
a Choustník.
Při srovnání výsledků podle věkové struktury potenciálních otců se celkový odhad liší o
315 dětí, avšak strukturální rozdíly mezi dětskými věkovými skupinami jsou menší než tomu
bylo u žen (srovnej tab. 1 a tab. 3).
Nelze si taktéž nepovšimnout značného rozdílu v odhadu počtu dětí předzpovědního
věku, které už nebydlely v domě svých rodičů, ale byly ve služebném postavení. Při odhadu
podle panství Rokycany by jich na území Chrudimského kraje bylo 4krát až 5krát více než při
odhadu podle panství Radenín a Choustník. Můžeme tedy konstatovat, že na Rokycansku
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děti odcházely z domova dříve než tomu bylo na panství Zuzany Černíkové. Tyto dřívější
odchody do služby mohly být vynuceny válečným zpustošením Rokycanska.
Při aplikaci metody per analogiam mezi městy Chrudimského kraje a samotným městem
Rokycany dospějeme k překvapivým závěrům. Zdá se, že je odhad dětské složky podle
města Rokycany značně podhodnocen (tab. 4) a to jak podle mužů, tak i podle žen. Na
základě odhadu podle věku ženy by v městech Chrudimského kraje činil podíl 0až9letých
dětí 18 %, podle muže dokonce pouze 16,3 %, což je ve srovnání s odhady ostatních autorů
velmi málo. Vysvětlením může být malá početnost zvoleného vzorku. Ve městě Rokycany
žilo podle Soupisu 105 žen, které měly v domácnosti syna či dceru mladší 12 let, a 88 mužů,
u nichž je uveden dítě mladší 12 let v postavení syna nebo dcery. Oproti tomu, pokud
provedeme kontrolní odhad u 10 a 11letých podobně jako tomu bylo v případě analogie mezi
panstvím Radenín a Choustník a Chrudimským krajem, resp. venkovskými oblastmi
Chrudimska, zjistíme, že počty dětí podle města Rokycany byly nadhodnocené. V městech
Chrudimského kraje, v nichž jsou zaznamenávány i děti 10 a 11 (takových zde bylo 122), by
jich analogií k městu Rokycany mělo žít nikoli oněch 122 ale 194 dle odhadu podle věku
muže, nebo dokonce 289 na základě odhadu podle věku žen.
Jak tyto rozdíly vznikly? Jednou z možných příčin je neúplná evidence 10 a 11letých ve
městech Chrudimska, u nichž jsme se domnívali, že jsou tyto věkové skupiny evidovány
systematicky. Další příčinou nízkého zastoupení dětí mladších 12 let podle odhadu
Rokycany-město může být skutečnost, že zde bylo v populaci menší zastoupení dětí
mladších 10 let a toto se promítlo i do odhadu této věkové skupiny v městech Chrudimského
kraje.
Tab.3 Výsledky odhadu počtu dětí předzpovědního věku na Chrudimsku - město
dle panství Rokycany
Odhadovaný počet dětí ve věku
Odhad.
počet dětí
Celkem
Odhad
ve služeb.
podle
0
1–4
5–9 10–11 Celkem postavení
Ženy
1 191 5 852 4 705 3 115 14 864
926
15 790
Muže
1 132 5 982 4 693 2 387 14 193
823
15 016
Tab. 4 Výsledky odhadu počtu dětí předzpovědního věku na Chrudimsku - město
dle města Rokycany
Odhad.
Odhadovaný počet dětí ve věku
počet dětí
Celkem
Odhad
ve služeb.
podle
0
1–4
5–9 10–11 Celkem postavení
Ženy
306 1 245 1 249
887
3 688
252
3 940
Muže
318 1 133 1 006
637
3 094
194
3 288

Shrnutí:
Uplatňovaná metodika per analogiam má samozřejmě pro současné populace své
meze. Předně by bylo potřeba mít k dispozici o stávajících populacích, které se nachází na
podobném stupni demografického vývoje jako populace Chrudimska v polovině 17. století,
údaje podobné těm ze Soupisu poddaných podle víry. To se jeví velmi problematické. Na
druhou stranu bychom si mohli vystačit pro odhad dětské složky populace v rozvojových
zemích pouze s věkovou strukturou potenciálních matek – žen ve věku 15-50 let. Pak by
bylo možné použít průměrné počty dětí z Chrudimska roku 1651 připadajících na jednu ženu
a aplikovat je na současnou věkovou strukturu v rozvojových zemích.
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POJETÍ VENKOVA: PROBLÉMY A METODIKA
Ivana Faltová Leitmanová, Eva Cudlínová, Milan Jílek, Renata Klufová, Ladislav
Rolínek, */

Abstrakt:
Vymezení venkovského prostoru, resp. venkovských obcí je spjato s různými přístupy.
V principu se lze se setkat s vymezením venkova jako zvláštního typu osídlení nebo jako
sociálního fenoménu. Z formálního hlediska jsou poté v zásadě uplatňována různá vymezení
nejen na úrovni jednotlivých států, ale také na úrovni nadnárodních seskupení, což je spjato
přinejmenším s účelem konstrukce těchto vymezení. Sledování a posuzování změn
venkovského prostoru však bez konsensu při jeho vymezení není možné.

Klíčová slova:
Venkov, obec, sídelní struktura

Úvod
Problematika vymezení venkova není nová. Lidé intuitivně vědí, co znamená slovo
„venkovský“, intuitivní vnímání venkova však neuspokojuje demografy, ekonomy a další.
Kromě toho je potřeba provádět různá politická rozhodnutí a alokovat zdroje na
kvantifikovatelné bázi. Čísla však nevyjadřují podstatu toho, co termín „venkovský“ ve své
podstatě znamená.

Cíl
Cílem předloženého textu je, s využitím převažujících přístupů v domácí i zahraniční
literatuře i ekonomické realitě, přispět k systemizaci vymezení venkova v kontextu
konkrétního účelu, pro nějž je venkov definován.

Materiál a metodika
Východiskem bylo studium stávajících pramenů tištěných i elektronických, majících
charakter původních vědeckých statí a pojednání. Dále byla využita metodicko-technická
vymezení venkova, využívaná národními i nadnárodními institucemi a seskupeními.
Pojem “rurální” byl podle Whitakera (1982) poprvé v Americe použit U. S. Bureau of the
Census v roce 1874, kdy byl použit k vymezení populace administrativních jednotek mimo
města s počtem obyvatel 8 tis. a více. Při sčítání obyvatel USA v roce 1980 bylo definováno
městské obyvatelstvo jako všechny osoby žijící v urbanizovaných oblastech a místech s
2 500 či více obyvateli v okolí urbanizovaných oblastí. Veškerá populace neklasifikovaná
jako městská pak byla označena za venkovskou (U. S. Bureau of the Census, 1983). Jde o
přístup definující venkov na základě určení toho, co venkovem není. V USA The Office of
Management and the Budget definuje metropolitní statistické oblasti (MSA) jako geografické
oblasti tvořené velkým populačním jádrem (10 - 50 tis. obyvatel) a ekonomicky a sociálně
provázanými, navzájem sousedícími komunitami. Zbývající oblasti jsou kategorizovány jako
nemetropolitní (Morrissey, 1987). Současně však Farmers Home Administration za venkov
považovala otevřené venkovské komunity do 20 000 obyv. v nemetropolitních oblastech a
města do 10 000 obyv. s venkovským charakterem v metropolitních oblastech (U.S.
Department of Housing and Urban Development, 1980). The Rural Highway Public
Transportation Administration definuje venkovské oblasti jako oblasti s 5 tis. a méně
obyvateli.
V USA
převažuje
pohledem
dichotomický,
pracujícím
s kategorií
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metropolitní/urbánní vs. nemetropolitní/venkovský region, kdy je venkov vymezován jako
oblasti mimo metropolitní statistické oblasti (Pressler a Swenson, 1984). Používána jsou
však i různá doplňková kritéria. Např. od Sčítání v roce 2000 jsou za venkovské oblasti
považovány oblasti mimo U. S. Census Bureau definovanými urbanizovanými oblastmi a
urbánními shluky. Urbanizovaná oblast je tvořena centrálním městem a okolními oblastmi,
jejichž populace čítá více jak 50 000 obyvatel. Musí mít jádro s hustotou zalidnění
přesahující 1 000 obyvatel na čtvereční míli a mohou obsahovat sousedící území s nejméně
500 osobami na čtvereční míli. Venkovské oblasti zahrnují otevřenou krajinu a osídlení
s méně než 2 500 obyvateli (CRS, 2005). Mezi další používaná kritéria patří např. podíl
vyjíždějících za prací do urbanizovaných oblastí.
Ve Velké Británii je venkov vymezován na základě údajů ze sčítání. Za venkovskou je
považována jakákoliv oblast, ve které méně než 26% populace žije v „tržním“ městě (sídlo,
které má povolení provozovat pouliční trhy).
Podle Blakelyho (1984) původní charakteristiky používané pro vymezení venkova
(jednoduchý život, zemědělství, malý rozměr, homogenita a jednotvárnost) selhávaly a
venkov je vymezován na základě početných kategorií informací. Deavers a Brown (1985)
navrhli sedm kategorií pro vymezení venkovských oblastí založených na sociálních,
demografických a ekonomických údajích. Ekonomické kategorie zahrnovaly zemědělství,
výrobu, těžbu a správu; sociální dimenze zahrnovala chudoba a růst populace
v důchodovém věku; podíl půdy ve vlastnictví státu tvoří poslední kategorii. Horn (1985)
používá jako kritéria pro vymezení venkova socioekonomické faktory, politickou strukturu,
kontrolní místa a priority škol. Croft (1984) doporučoval při definování venkova ekologický
přístup zahrnující kulturní hodnoty, počet lidí a atmosféru. Ostatní autoři navrhovali ukazatele
zaměstnanecké struktury, ekologické a sociokulturní definice. Whitaker (1982) podporoval
také kompexní, multidimenzionální definice – např. typologie město – venkov založenou na
15 indikátorech, mezi něž patří počet trvale žijících obyvatel, počet osob v domácnosti,
stupeň koncentrace pracovních míst v jednotlivých odvětvích, procento pracujících v priméru,
měsíční fluktuace zaměstnanosti, procento budov vystavěných před určitým rokem apod.
V české odborné literatuře existuje množství přístupů a definic, v textu uvádíme ty
nejznámější a nejvíce používané.
Typologie vytvořená Radimem Perlínem na základě spefického historického vývoje a
aktuálních sociálně ekonomických ukazatelů člení venkov na:
• Suburbánní zónu – v blízkosti velkých měst
• Venkov v bohatých zemědělských oblastech – především oblasti českého Polabí s
rozšířením i na dolní Poodří, na Moravě prostor Moravských úvalů a jihovýchodní
části Moravy,
• Bohaté Sudety – prostor od Ašského výběžku přes Karlovarsko, severočeskou
konurbaci, oblast Českého středohoří, liberecko, krkonošské a orlické podhůří až na
Jesenicko,
• Chudé Sudety – oblast podél jihozápadní, jižní a jihovýchodní hranice Česka,
• Vnitřní periferie – široký pás od Rakovnicka, přes středo – jihočeské pomezí v
okresech Příbram, Písek, Tábor, Benešov, Pelhřimov až do prostoru
Českomoravské vrchoviny, Moravsko-slovenské pomezí.
Při vymezování venkova lze dle Perlína (MAŘÍKOVÁ) na obecné úrovni vycházet ze tří
různých vymezení: subjektivní vymezení, objektivní vymezení kvalitativní a objektivní
vymezení kvantitativní, přičemž kritéria pro vymezení venkovských sídel ukazuje Tab. 1
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Maříková (Majerová, 2008) uvádí, že vesnice (venkovské sídlo, venkovská obec je
označení pro sídlištní jednotku ve venkovském prostoru, která představuje z historického
hlediska typické seskupení obytných a hospodářských stavení, plnících různé funkcí.
Slepička (Majerová, 2008) rozumí „venkovskými sídly všechny prostorově oddělené
sídlení útvary mimo města. Patří sem tedy samoty, malé skupiny domů (osady) i vesnice.
Vesnice lze charakterizovat jako relativně kompaktní venkovská sídla, která charakterem
zástavby, strukturou ploch intravilánu, velikostí staveb a jejich funkčním využitím a také
skladbou obyvatelstva a jeho počtem (až do 2 000 až 5 000 obyvatel) nemají znaky města.
Velký sociologický slovník definuje venkov jako obydlený prostor mimo městské lokality
tradičně charakterizovaný orientací na zemědělství a menší hustou obyvatelstva, ale i jiným
způsobem života, většinou spojeným s přírodou, ale také jinou sociální strukturou ve
srovnání s městem. Z hlediska sociologie je venkov charakterizován především specifickým
typem komunity s těmito znaky: vyšší míra vzájemné sociální závislosti, menší variabilita
profesních možností, menší sociální diferenciace, silnější vazba na tradice a silnější
determinace přírodním prostředím. (MAŘEKOVÁ, 1980).
Diviš (2005) uvádí, že v obecné definici bychom měli shrnout všechny atributy venkova
– chápat tento pojem v jeho komplexnosti, jako krajinu s vesnicemi, obyvatelstvo,
charakteristické činnosti (zemědělství, lesnictví apod.), životní styl, vesnické tradice,
atmosféru
Kučera a Kuldová (2006) vymezují venkov jako prostor, ve kterém žijí lidé s typickým
životním stylem a s charakteristickým vnímáním vlastní identity. Z tohoto pohledu uvádějí
autoři následujících charakteristiky:
1. Venkov jako neměstský prostor – vymezení je prováděno s využitím obvyklých
kritériíjako je např. počet obyvatel, hustota zalidnění apod.
2. Venkov jako krajina – venkov lez vymezit specifickými rysy okolního prostředí a
krajiny (prostupnost a otevřenost prostoru oproti městské aglomeraci).
3. Venkov jako prostor pro zemědělství – přístup je založen na zohlednění pouze
jednoho aspektu (venkov rovná se zemědělství), který nemusí být nejvýznamnější
z pohledu zde realizovaných ekonomických aktivit.
4. Venkov jako životní styl – odlišnost životního stylu obyvatel venkova je patrná např.
v uzavřenosti lokálních komunit, v rovině osobních vztahů, které mohou být úzce
omezené.
5. Venkov jako prostor rekreace a odpočinku – tato funkce venkovu souvisí s rozvojem
turistiky, chataření a chalupaření.
Dále např. vlastní metodiku pro území Libereckého kraje navrhly Hušková a
Pecháčková (2001), vycházejí v ní z velikosti obcí, populační velikosti obcí podle trvale
žijícího obyvatelstva, architektonického hlediska, podílu přírodních ploch na celkové rozloze
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obce apod. Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského
obyvatelstva v České republice navrhla Vobecká (2009), rozlišuje primární centra, vnitřní pás
zázemí, vnější pás zázemí, polycentrické zázemí a dále sekundární centra a jejich zázemí.
Jako venkovské jsou pak vymezeny ty obce, které nespadají do žádné z těchto kategorií.
Binek a kol. (2009) rozlišuje podle hlavního účelu následující přístupy k vymezování
venkova:
• velikosti sídel s aspektem na demografii a s úzkou vazbou na prostorovou strukturu;
• charakteru krajiny, tj. jako výsledek dlouhodobé interakce lidí a přírodního prostředí,
zrcadlící se v ekonomických, sociálních a ekologických funkcích krajiny;
• charakteru sídel a života v nich, tj. vnímání role sídla ve správním systému,
etnografické oblasti, vybavenosti včetně pracovních příležitostí, podnikání, politice v
rámci obce a navenek; event. jiné.
Největší problém metodologie venkovské obce vychází z rozmanitosti velikostní,
demografické i socioekonomické struktury sídel v různých zemích. Proto lze narazit na
několik možných způsobů vymezování venkovských obcí. Definice venkovských obcí lze z
hlediska jejich obsahu rozdělit podle Škrabala a kol. (2006) do čtyř hlavních oblastí: definice
vycházející ze statutu sídla; definice vycházející z hustoty obyvatelstva; definice vycházející
z velikosti obce; definice vycházející z dalších znaků obce. Podle tohoto autora je velikost
obce nejvhodnějším určujícím faktorem pro vymezení venkovských oblastí. Rozdělení obcí
podle velikosti definuje určité charakteristické rysy těchto obcí, které vymezují a určují
venkov, a proto je třeba tyto charakteristiky nadále rozvíjet.
V České republice s klasifikací obcí podle velikostních skupin souvisí klasifikace městovenkov. Třídění obyvatelstva a demografických jevů podle bydliště ve městě nebo na
venkově je vyžadováno mezinárodními organizacemi, zejména OSN, což je významné
v případě výrazného rozdílu životního stylu městského a venkovského obyvatelstva a tam,
kde je rozdíl mezi městem a vesnicí jasně vyhraněn (tj. zejména v rozvojových zemích). V
podmínkách České republiky tomu však tak není, hranice mezi "městem" a "venkovem" je
často neurčitá. Pokud je třídění obyvatelstva město-venkov nezbytné, používá ČSÚ pro
rozlišení hranici 2 tisíce obyvatel (obce do 1 999 obyvatel jsou "venkov", obce s 2 000 a více
obyvateli jsou "města"). (Obyvatelstvo, 2001).
V Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013, který pro
klasifikaci venkovských regionů používá metodiku OECD, je uvedeno, že z hlediska
metodického by bylo užitečné pro vymezení venkovského prostoru prezentovat vliv dvojího
vymezení venkovských obcí podle dvou kriterií – počtu obyvatel a hustoty obyvatel na km2.
V Programu se vyskytuje členění venkovských oblastí na:
• příměstský venkov lze považovat venkovské obce v rámci městských aglomerací,
resp. úzce vymezených urbanizovaných území (s více než 50 000 obyvateli),
• odlehlý venkov zahrnuje zejména tzv. periferijní území, tj. území s nepříznivými
sociálněekonomickými charakteristikami obyvatelstva a osídlení,
• mezilehlý prostor pak zahrnuje zbývající území ČR.
Český statistický úřad v roce 2008 (Varianty, 2008) vymezil 8 možných přístupů
vymezení venkova v kontextu disponibilní datové základny, které mohou být využitelné pro
sledování změn v oblasti rozvoje venkova. Jedná se přitom o tyto přístupy
1. Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do 2 000 obyvatel
2. Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do 1 000 obyvatel a dále obce s
velikostí do 3 000 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než 100 obyvatel/km2
3. Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do 1 000 obyvatel a dále obce s
velikostí do 3 000 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než 150 obyvatel/km2
4. Venkovským prostorem jsou všechny obce, které neměly statut města k 1. 1. 2007
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5. Venkovským prostorem jsou všechny obce, které nejsou obcemi s pověřeným
obecním úřadem a nemají statut hlavního města
6. Přehled měst, hraniční silniční vzdálenosti a počet obcí v příměstských zónách
7. Venkovským prostorem jsou obce do 5 000 obyvatel vymezené multikriteriálně na
základě 4 ukazatelů: počet obyvatel, sídlo POU a/nebo statut města, počet obyvatel na 1 km2
zastavěné plochy a podíl bytů v rodinných domech na trvale obydlených bytech. K těmto
ukazatelům by bylo vhodné přidat pátý stěžejní ukazatel: podíl zaměstnaných v primárním
sektoru
8. Z venkovského prostoru varianty 7 byly vyčleněny obce přechodného typu na základě
čtyř ukazatelů: vzdálenost od krajského města a velikost obce na straně jedné a změny
probíhající v posledních letech v počtu obyvatel obce a bytové výstavbě na straně druhé.
Na úrovni EU se lze setkat s institucionálním vymezením venkova jako nezbytným
„předstupněm“ pro realizaci cílů politiky rozvoje venkova. Deklarace z Corku (EC,1996)
zdůraznila, že venkovská území vykazují jedinečný kulturní, hospodářský a sociální potenciál
a mimořádnou pestrost aktivit, stejně jako velké přírodní bohatství. Za venkovská území se
považovala území s hustotou osídlení nižší než 100 obyvatel/km2. Posléze se aplikovala
klasifikace, založená na stupni integrity regionu do národní ekonomiky, která sleduje
integrovaný venkovský prostor (prostor s převažující zaměstnaností v sekundárním a
terciárním sektoru a s přírůstkem obyvatelstva), přechodný venkovský prostor (prostor
relativně vzdálený od centra se zaměstnaností v primárním a sekundárním sektoru) a odlehlý
venkovský prostor (dominantní zaměstnanost v primárním sektoru).
Podle Eurostatu jsou regiony rozděleny do tří kategorií podle stupně urbanizace:
• Hustě zalidněné oblasti – skupiny sousedících obcí, jejichž hustota zalidnění
přesahuje 500 obyvatel na 1 km2 a celková populace takové oblasti dosahuje
nejméně 50 000 obyvatel,
• Prostřední oblasti – skupiny obcí, z nichž každá má hustotu zalidnění nižší než 100
obyvatel na 1 km2 a nejsou součástí hustě zalidněných oblastí. Další podmínkou je,
že celkový počet obyvatel oblasti musí být menší než 50 000 obyvatel nebo musí
sousedit s hustě zalidněnou oblastí,
• Řídce zalidněné oblasti – skupiny obcí, které nejsou klasifikovány ani jako hustě
zalidněné ani jako prostřední. (Rural Development, 1997).
Zajímavým přístupem na úrovni EU je vymezení venkova na základě krajinného
pokryvu, které využívá dat projektu CORINE (VARD, 2005). Za venkovskou je považována
obec, jejíž plocha je nejméně z 90 % pokryta zemědělskými, lesními nebo přírodními
oblastmi. Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit databázi krajinného pokryvu na základě
jednotné metodiky a poskytnout tak kvalitní, srovnatelné informace Evropské komisi i
členským státům.
Regionální typologie OECD (2009) je založena na následujících kritériích: hustota
obyvatelstva, stupeň rurality a velikost urbánního centra regionu. Prvním krokem typologie je
klasifikace lokálních jednotek (regionů na nižší geografické úrovni, v zemích EU – LAU2)
jako venkovských, pakliže hustota jejich osídlení je nižší než 150 obyvatel/km2. Druhým
krokem je agregace těchto nižších úrovní do TL3 regionů, klasifikovaných jako převážně
urbánní (je-li podíl obyvatel žijících ve venkovských lokálních jednotkách nižší než 15%),
jako přechodné (je-li podíl obyvatel žijících ve venkovských lokálních jednotkách mezi 1550%) a jako převážně venkovské (je-li podíl obyvatel žijících ve venkovských lokálních
jednotkách vyšší než 50%).

Výsledky a diskuse
Podle Ústavy České republiky je obec základním územním samosprávným celkem (čl.
99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR). Zákon č. 128/2000, o obcích, rozlišuje obce, města a
tzv. statutární města. Přitom kategorie venkovská obec není v ČR právně ukotven. Jako
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venkovský prostor se obvykle označují vesnice (venkovské osídlení) a krajina v jejich okolí.
(MAJEROVÁ, 2005).
Obce jsou, jakožto základní jednotky územní samosprávy, povinny pečovat o všestranný
rozvoj svého území. Jejich základní ekonomickou činností je zabezpečování místních
veřejných statků, tedy alokační funkce. Pro efektivní zajištění alokační funkce na úrovni obcí
je zapotřebí mít systém financování obcí, který by co nejlépe postihoval jejich specifika, a to
jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. Teoretická literatura fiskální decentralizace
se shoduje na principu, že příjmové (daňové) určení místních rozpočtů by mělo být
odvozováno od určení výdajového (McLURE, 1998).
Výše uvedené teze samozřejmě platí pro jakékoliv obce, tedy i venkovské. Zařazení
obce mezi venkovské však implikuje určitá specifika v oblasti jejich ekonomiky a financování.
Tato specifika vyplývají z mnoha faktorů, z nichž lze zmínit velikost obce, hustotu a
koncentraci obyvatelstva, existující stav vybavenosti technickou a sociální infrastrukturou,
ekonomické, sociální a přírodní podmínky, formy a míru příjmové a výdajové decentralizace
a autonomie obcí. Specifika ekonomiky venkovských (ale i jiných) obcí by měla být
objektivizována a poté zohledněna v systému financování obcí tak, aby zabezpečování
alokační funkce bylo co nejefektivnější.
Často diskutovaným faktorem je velikost venkovských obcí měřená počtem obyvatel.
V návaznosti na předcházející text je zřejmé, že venkovské obce jsou převážně obcemi
malými. Právě malá velikost venkovských obcí je příčinou, schematicky řečeno, dvou
protichůdných jevů: dobrých podmínek pro dosahování alokační efektivnosti
(„decentralizační teorém“, viz např. OATES, 1968) a současně nižší technické efektivnosti.
Přitom českou sídelní strukturu charakterizuje četnost malých obcí - méně než 100 obyvatel
má 552 obcí, tj. 8,83% a 3 660 obcí tj. 58,57 % má méně než 500 obyvatel.

Shrnutí:
Obecně lze tedy pro vymezení venkova a následně venkovských obcí využít přístup
negativního, resp. zbytkového vymezení, tj. vše co není městská/urbanizovaná oblast, je
oblast venkovská, je možné využít přístup na bázi kvantitativního vs. kvalitativního vymezení,
resp. vymezení na základě tvrdých a měkkých dat. Vymezují se venkovská sídla/obce jako
územně nespojité jednotky, zastavěná území na straně jedné a spojitý prostor, který tvoří jak
zastavěné území venkovských sídel, tak i volná krajina (PERLÍN, 2009) na straně druhé.
Analýza jednotlivých přístupů a pohledů umožňuje následně vymezit identifikátory, na
jejichž základě lze klasifikovat a variantně vymezit venkov a venkovský prostor. Striktní a
univerzálně platné vymezení nemusí představovat adekvátní východisko pro formulaci
koncepcí a rozvojových strategií venkova a venkovského prostoru.
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Vliv dotací na hospodaření podniku během patnáctiletého
období
Kolmanová Jana
Abstrakt
Podnikatelské prostředí se pro české zemědělce po revolučním roce 1989 výrazně změnilo.
Došlo k restitucím a vrácení zemědělského majetku, vzniku mnoha soukromých
zemědělských podniků různých velikostí. V roce 1993 však došlo k útlumu zemědělství
způsobeném podepsáním přístupových dohod EU, dle kterých se české zemědělské výrobky
vyvážely do Evropské Unie s několikanásobně vyšším clem, než ty, které se k nám
z Evropské Unie dovážely. Útlum nastal zejména v živočišné výrobě. Na podporu českých
zemědělců vznikl ve stejném roce Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, který pomohl
zejména v dobách, kdy bylo nutné zajistit začínajícím subjektům výraznou garanci, aby se
pro ně staly úvěry od bank dostupnou formou k zajištění zejména rozšířené reprodukce. Aby
se zemědělské podniky kandidující země mohly snáze začlenit do chodu Evropské unie a
vyrovnat stávajícím zemím EU, bylo jim umožněno čerpat finanční prostředky v rámci
předvstupního programu SAPARD.
Od roku 2004, tedy otevřením hranic a vstupem na společný trh mají české zemědělské
podniky, stejně jako ostatní členové EU, možnost čerpat z fondů Evropské unie. Tyto
možnosti jsou však pro členské státy různé a mluví se často o nerovné dotační politice, která
představuje pro nově přistoupené státy nerovné postavení vůči staré patnáctce.
V příspěvku je provedena analýza vývoje hospodaření zemědělského podniku Agrospol
Velká Bystřice s.r.o. ovlivněného vnějšími změnami v průběhu patnáctiletého období od roku
1994 do roku 2008.

Klíčová slova
zemědělský podnik, dotace, analýza hospodaření podniku

Úvod
Sledovaný podnik Agrospol Velká Bystřice s.r.o. zahájil svoji činnost k 1.1.1994 se
specializací na rostlinnou a živočišnou výrobu. Nově vzniklá společnost odkoupila od
stávajících členů pohledávky, za které jí byl vydán majetek potřebný k zajištění zemědělské
výroby, a které byly ke konci roku 2007 uhrazeny ve stoprocentní výši.
Zpočátku společnost obhospodařovala 1510 ha zemědělské půdy, z toho 1216 ha
orné půdy, 202 ha luk a pastvin a 92 ha chmelnic. Původně se zabývala pěstováním obilovin,
ozimé řepky, cukrovky a krmných plodin, v živočišné výrobě chovala kolem 400 kusů skotu a
1000 kusů prasat ročně ve výkrmu. V roce 1995 vzhledem k vysokým ztrátám v živočišné
výrobě toto odvětví zrušila a přepustila louky a pastviny jiným společnostem. Došlo
k podstatnému snížení stálých pracovníků na dvacetdva a specializaci firmy pouze na
rostlinnou výrobu. Po ukončení nájemních vztahů původních vlastníků půdy se ZD byly
uzavírány přímé nájemní vztahy společností s původními vlastníky a v současnosti
společnost hospodaří převážně na pronajatých pozemcích na 1267 ha zemědělské půdy,
z toho na 1202 ha orné půdy a 65 ha chmelnic. Na orné půdě jsou pěstovány na 56 %
obiloviny, na 19 % řepka, na 13 % mák a na zbývající ploše cukrovka.
Obhospodařování je zajišťováno vlastní zemědělskou technikou, která se rok od roku
modernizuje. V současné době firma vlastní dva traktory CASE-MAGNUM, pět traktorů New
Holland, jeden traktor Massey Fergusson, tři sklízecí mlátičky CLAAS LEXION 55, moderní
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nakladač JCB a další potřebné zemědělské stroje, které umožňují vysokou produktivitou
práce udržovat konkurenceschopnost v náročných podmínkách zemědělského hospodaření.
V posledních třech letech společnost také výrazně investuje do oprav, rekonstrukcí a
modernizací budov a staveb. Uplatňování moderních zemědělských technologií, využívání
poradenství v oblasti výživy a ochrany rostlin, umožňuje dosahovat nadprůměrnou intenzitu
v rostlinné výrobě a rentabilní fungování společnosti.
Výrobky se firma snaží uplatnit vzhledem k vysokým přepravním nákladům u
obchodních organizací a zpracovatelů v nejbližším okolí.
Největší překážkou pro úspěšné zemědělské podnikání jsou v těchto příměstských
katastrech zábory půdy pro dálnici, individuální výstavbu a průmyslové zóny. Za necelých
patnáct roků hospodaření společnosti bylo pro tyto účely zabráno osmdesát hektarů a
dalších dvacet je v nejbližších letech v územních plánech k tomuto účelu vyčleněno.

Cíl
Cílem článku je vyhodnocení vývoje podniku ovlivněného dotační politikou během
patnáctiletého období, od roku 1994 do roku 2008.

Metodika
Analýza vývoje hospodaření zemědělského podniku vychází z analýzy vybraných
ekonomických ukazatelů: výnosů, hospodářského výsledku, získaných dotací z národních
zdrojů a ze zdrojů EU, hrubé produkce rostlinné výroby, jejichž vývoj je uveden v kontextu se
změnami vnitřních a vnějších vlivů. Podkladové materiály pro analýzu se týkají patnáctiletého
období od roku 1994 – 2008. Pro větší srozumitelnost a vystihnutí trendu jsou data
rozčleněna na 3 pětiletá období, za které je vyhotoven průměr: 1994 – 1998 (po restituční),
1999 – 2003 (před vstupem do EU) a 2004 – 2008 (po vstupu do EU)

Řešení a diskuse
Hospodaření každého zemědělského subjektu ovlivňuje především vývoj povětrnostních
vlivů, cen a nezanedbatelně výše dotací.
Pro útlum meziročních vlivů prvních dvou faktorů, je srovnáván průměr vybraných
souhrnných ukazatelů za patnáct roků existence společnosti ve třech pětiletých obdobích.
Tato společnost hospodaří na zhruba šedesáti procentech v okrajové části Hané a
zbývající půda se nachází na úpatí Oderských vrchů. Od roku 1995 se zabývá pouze
rostlinnou výrobou, takže vliv živočišné výroby v prvních dvou letech je zanedbatelný.
V prvním období 1994-1998 společnost ke zvýšení produktivity práce a
konkurenceschopnosti musela projít razantní restrukturalizací zrušením živočišné výroby,
rychlou obnovou vydaného zastaralého strojového vybavení, přesázením poloviny výměry
chmelnic ozdravenou sadbou, a to za situace financování provozu i investic z cizích zdrojů,
úvěrů bankovních i zelených. V tomto období veškeré dosažitelné provozní dotace byly
pouze na dotaci úroků, které v tomto období se pohybovaly od 12 do 18 % p.a.. Dotováno
bylo až deset procent. Při posuzování růstu vlastního kapitálu je nutno uvést, že společnost
v prvních dvou letech při přebírání vydávaného majetku vytvořila vlastní kapitál účetně ve
výši 31,94 mil. Kč z rozdílu mezi oceněním nemovitého majetku a jeho reprodukční
pořizovací cenou. Ostatní nárůst byl především vytvořen dotací na investice v částce 1,684
mil. Kč. Bez dotací úroků v tomto období by firma hospodařila se ztrátou, což by mělo
negativní vliv na získávání úvěrů a tím by bylo znemožněno nastartování stabilizace
společnosti.
V období 1999-2003 bylo hospodaření ovlivněno v roce 2000 suchem a
v hospodářském roce 2002-2003 extrémní zimou a vymrznutím ozimů ze 75 až 90 %. Jak je
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patrno z tabulky 2, tyto extrémy byly řešeny mimořádnými dotacemi na sucho a na jarní osev
za zaorané ozimy. Jinak mimo pokračující dotaci úroků byl postupně okruh dotačních titulů
rozšířen o dotaci na certifikovaná osiva, na pojištění úrody, uvádění půdy do klidu, pěstování
řepky k nepotravinářskému užití a další. Při více jak trojnásobném zvýšení dotací oproti
předchozímu období, zvýšení hektarových výnosů u většiny pěstovaných plodin (tabulka 3)
souhrnně promítnuté v nárůstu hrubé produkce rostlinné výroby při ocenění stejnými stálými
cenami za hodnocené patnáctileté období se dotace výrazně podílí na ziskovém
hospodaření. V tomto období společnost přesazuje třetinu chmelnic hybridními odrůdami,
řeší pouze nutnou obnovu závěsného nářadí, provádí nutné opravy budov a splácí náhrady
za postoupené pohledávky (snižování dlouhodobých závazků).
V letech 2004-2008 dochází k výraznému nárůstu dotací ze zdrojů EU i národních
dotací za účelem postupného srovnávání dotací se starými členskými zeměmi. Průměr výše
dotací zvyšuje restrukturalizační podpora za ukončení pěstování cukrovky pro cukrovar
EASTERN SUGAR Česká republika a.s.. Dotace navodily příznivou finanční pozici
společnosti, možnost využít plně široké škály intenzifikačních vstupů, což se projevilo ve
výrazném nárůstu výnosů u většiny plodin a také hrubé produkce rostlinné výroby. V tomto
období dotace ovlivnily více jak devětkrát nárůst zisku oproti předchozímu období,
přesto průměrný hospodářský výsledek v období 2004-2008 jen mírně převyšuje přijaté
provozní dotace.
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Tab. 1 Souhrnné ekonomické ukazatele zemědělského podniku v tis.Kč

Souhrnné ekonomické ukazatele zemědělského podniku v tis.Kč

Provozní výnosy
Provozní náklady
Provozní HV
Ostatní výnosy
Ostatní náklady

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
54092 61635 58292 56574 50053 64877 62228 61532 78439
51478 58148 56070 53257 49327 52233 54344 56078 61286
2614 3487 2222 3317
726 12644 7884 5454 17153
1514
160
480
3182
155
1089
948
252
882
3587 1864 1471 4003
772
1850
988
665
921

2008
92155
73700
18455
2660
5286

průměr z
let 19941998
49260
45404
3856
444
4076

průměr z
let 19992003
56129
53656
2473
1098
2339

průměr z
let 20042008
71846
59528
12318
1166
1942

Hospodářský výsledek

541

1783

1231

2496

109

11883

7844

5041

17114

15829

224

1232

11542

Dotace celkem

2645

7374

2250

2231

4547

5677

6432

8916

11969

19218

1239

3809

10442

Odpisy

7998

7361

6856

6086

4919

4841

5831

6449

6565

7759

4883

6644

6289

Hrubá produkce RV
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry

31780
87783
63716
21138
35083
51502
35445
757
15300

27889
87847
57135
25856
36866
49251
35334
1418
12499

31448
81935
56033
25802
38097
42533
27919
3095
11519

32742
78358
50140
28218
40592
36480
26043
2298
8139

26695
75132
49974
24731
40701
33108
24119
1019
7970

38239
88884
55314
33190
52584
34787
14068
3919
16800

37120
84853
51411
33442
60428
24371
13836
1254
9281

33447
82070
46739
32677
65469
16564
10585
1538
4441

32896 36321
93738 114477
46169 57863
45228 54623
82583 98195
5093 16274
283
25
2060
7415
2750
8834

27723
88299
64182
24073
34207
56996
40134
3320
13542

30111
82211
55400
25149
38268
42575
29772
1717
11085

35605
92804
51499
39832
71852
19418
7759
3237
8421
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Tab. 2 Přehled získaných dotací z národních zdrojů a z fondů EU v tis.Kč

Přehled získaných dotací z národních zdrojů a z fondů EU v tis.Kč

Dotace celkem

1999
2645

2000
7374

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2250 2231 4547 5677 6432 8916 11969 19218

Dotace ze zdrojů EU
z toho SAPS
z toho HRDP
z toho oddělená platba na cukrovku
z toho restrukt.podpora na cukrovku
Národní dotace
z toho dotace úroků (PGRLF)
z toho TOP-UP
z toho doplňková platba (na chmel)
z toho ostatní nár. dotace (údržba zem.
pozemků, na sucho, podpora zem.výroby,
uvedení půdy do klidu, dotace osiv, zaorávky
ozimů, zmírnění škod u chmele, poradenství,
pojištění úrody)

2316 2655 5256 8459 16129
2316 2655 3214 3543 3901
366
366
339
1675 2081 2652
2645
1779

7374
1 288

866

6 086

2469
2250 2231 4547 3361 3777 3660 3510
1044 725 459 577 620 296
167
1758 2070 1974 2123
283 416 411
419

9237
3089
107
1703
433

1206 1506 4088 743

846

136

671

979

801

průměr
z let
19941998

průměr
z let
19992003

průměr
z let
20042008

1239

3809

10442

0

0

6963

1239

3809

3479

Tab. 3 Přehled realizačních cen (v Kč/tunu), osevní struktury (v ha) a výnosů (v t/ha)

Přehled realizačních cen v Kč/tunu
průměr z
let 19992003

průměr z
let 20042008

průměr z let
1994-1998

3463
3439
5827
28888
830
127919

3509
3900
6089
25386
1003
115440

3572
3956
7168
36645
1006
147737

393
250
211
22
109
63

Výnosy v t/ha

průměr z let
1999-2003

průměr z
let 20042008

průměr z let
1994-1998

průměr z let
1999-2003

průměr z let
2004-2008

383
260
225
100
194
58

380
294
225
150
147
61

5,5
4,6
2,7
0,7
46,2
1,1

5,9
5,0
2,9
0,7
53,9
1,3

7,1
5,8
4,0
0,9
55,9
1,9

Graf. 1 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů
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Závěr
Z uvedených tabulek a grafu vyplývá, že v období prvních deseti roků provozní dotace
umožnily společnosti přežívat s mírným ziskem, který umožňoval jen udržovací styl
hospodaření. Výrazné zvýšení dotací po vstupu umožnilo firmě řešit obnovu mechanizace a
nutnou modernizaci budov a staveb k naplnění požadavků při křížových kontrolách (Cross
Compliance) ze strany orgánů Mze.
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Regionální bezpečnostní rizika: aktuální příklad Srí Lanky
Kopecký Pavel
Abstrakt
Cejlon se stal na desítky let místem občanské války, v níž se mezi sebou potýkala
dvě etnika. Většinoví Sinhálci a menšinoví Tamilové, kteří s osamostatněním,
dekolonizací Srí Lanky ztratili své výsadní postavení, načež se dostali do pozice
diskriminované minority. Během konfliktu s mnoha desítkami tisíc obětí se do popředí
boje s ústřední vládou dostali tzv. Tamilští tygři. Organizace prosazující své
separatistické

zájmy

krvavou

cestou,

tj.

teroristickými

metodami,

včetně

sebevražedných atentátů. Její asymetrický, následně pravidelný boj získal závažné
mezinárodní přesahy a ukázal trvalé nebezpečí, jež může vyplývat z potlačování
silné regionální identity.
Klíčová slova
Srí Lanka, Tamilové, občanská válka, etnický konflikt, terorismus
Úvod
Letos oficiálně skončila asi nejdelší občanská válka Asie. Vojna na ostrově Cejlonu.
Mezietnický konflikt, který zasáhl a ještě bohužel pravděpodobně zasáhne řadu
dalších místních generací. Než se jeho následky podaří překonat, problém
saturování zdejších silných regionálních identit si vyžádá ještě mnoho nejrůznějších
obětí. A protože také není v dohledné době myslitelná ztráta (geo)politické role
tohoto druhu napětí, snad již ukončený „horký konflikt“ Srí Lanky může být vhodným
příkladem při zkoumání řady dalších obdobných měření sil. Minulých, současných,
leč též příštích.
Zdroje a historické souvislosti konfliktu
Třebaže mnohaletý konflikt mezi separatisty a ústřední vládou v květnu
letošního roku konečně skončil, nedá se předpokládat snadné zapomenutí, zahlazení
konfliktu živeného silnou nenávistí. Dokonce fanatickou řevnivostí mezi skupinami
většinových indoárijských Sinhálců a minoritních drávidských Tamilů. První skupina
tvoří v přibližně dvacetimilionové zemi asi 74 procent, druhá 18 procent populace.
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Sedm setin obyvatelstva představují ještě územně rozptýlení muslimští potomci
arabských kupců, Maurové, hovořící převážně tamilským jazykem.
Ačkoliv se tvrdívá, že separatistické, donedávna nejrůznějšími cestami
separované etnikum přišlo na území čítající přes šedesát pět tisíc čtverečních
kilometrů teprve během předminulého století coby nástroj britské koloniální nadvlády,
není to tak úplně pravda. Existence zdejších drávidských států jde daleko do
minulosti a již ve středověku byly položeny základy pro opravdové animozity 20. éry
po Kristu. Kdy se v důsledku druhé světové války takříkajíc vyloupla z britské koruny
její „perla“, Indie. Následovaná vzápětí relativně malou Srí Lankou trojí základní
náboženské víry; kromě relativně skromně zastoupeného islámu též buddhismu
(majorita Sinhálců) a hinduismu (většina Tamilů). Věr, či lépe kulturních okruhů, jež
hlouběji identifikují, eventuálně výrazněji oddělují – jako je tomu kupříkladu na území
Bosny – různé národnostní skupiny, z nichž duo těch větších nádavkem odlišovaly
ještě rozličné jazykové rodiny. Mentální příkopy předcházející zpravidla těm na polích
válečných hloubil nesporně rovněž odlišný přístup k evropským invazorům. Jejichž
proměnlivá, vzájemně svárlivá kolonizátorská přítomnost přišla vhod drávidským
„přivandrovalcům“, kteří obsazovali výhodné administrativní a obchodní pozice.
Další příliv Tamilů už vskutku podnítili přímo angličtí okupanti, když
v devatenáctém století dováželi plantážní dělníky. Z úhlu Sinhálců nepochybná
kolaborace došla zaslouženého trestu. Svrchovanost republiky proklamovaná ve
stejně tak pro nás významném únoru 1948 obrátila situaci naruby a „ti, co byli
povýšeni, byli poníženi“. Většinou hinduističtí občané státnosti se vzrůstající lidnatostí
se péčí buddhistických aktivistů stali jakýmsi upozaďovaným elementem.
Internacionalizace občanské války
Do problému zřetelného podtextu odvety i za starší hospodářskou nerovnost
bylo zataženo Dillí, které se sousedem vedlo dlouhotrvající diplomatické rozpravy o
narovnání situace plné národnostního napětí. Jejich rezultátem se stal projekt
náramně připomínající těsně pohitlerovskou střední Evropu. Včetně některých jeho
nenaplnění. Úmluvy až z roku 1962 (!) a 1974 obsahovaly repatriaci značného
segmentu potomků Londýnem dovezených pracovních sil a přidělení cejlonského
občanství zbývajícím. Klíčovou roli ale opět sehrála ekonomika. Neutěšené poměry
ve „vlasti otců“ žádný ráj nepřipomínaly, takže Tamily od přesunu přes mělkou úžinu
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přeťatou tzv. Adamovým mostem, šňůrou ostrůvků či korálových útesů, zrazovaly. Ni
srílanské úřady nepředváděly horlivost při splnění své části dohod.
Neupřímnost nebo snad upřímně projevovaná tvrdost centrální a centralizující
exekutivy vůči drávidským vrstvám postupně vyplynula z dalších a dalších jazykověspolečenských reforem. Faktické diskriminace. Druhdy dominantní „panskou řeč“,
angličtinu, nahradila sinhálština, tamilštiny bylo možno užívat pouze regionálně, což
se promítlo dokonce do oficiálního zákazu dovážet produkty silné kultury indických
Tamilů. Jako trn v patě většiny vnímaly nové elity značně vysokou přítomnost
menšiny ve vzdělaných vrstvách státu, čemuž čelily obecně dosti absurdním jevem,
kvótami.
Vyvinuly současně tlak na výraznou proměnu etnoskladby byrokracie,
příslušníků důstojnického sboru a armádních složek vůbec. Další ranou šovinistů
možno shledat nový základní ústavní zákon z roku 1972, v němž se Buddhovi
stoupenci domohli oficiální podpory státu. Ostrá vládní politika tehdy definitivně
přispěla k odcizení valného množství populace od státního útvaru. Některé proudy
nespokojenců se vydaly cestou gandíovského nenásilí, jenže to se nezdálo být
dostatečně účinné. Nové a nové incidenty přerůstající v pogromy byly nejlepší „vládní
agitací“ ve prospěch separatistických radikálů. Nejméně čtyři desítky národoveckých
organizací nakonec pohltila nebo zlikvidovala zastřešující formace Tygři osvobození
Tamilského Ílámu (LTTE). Vzniklá z jedné z nejstarších plně separatistických
militantních skupin Tamilští noví tygři, jejíž zkratka TNT jako by měla jakousi
přidanou „třaskavou“ hodnotu.
Role Indie, vojenský aspekt a pokusy o mírová řešení
Počátkem osmdesátých let se situace dál radikalizuje, plane asymetrická,
následně dokonce pravidelná válka. Jen logické bylo okamžité zmezinárodnění
partyzánského odboje povstalců. Mnohamilionový korpus Tamilů na území Indické
republiky dlouhodobě podporoval utiskované příbuzné v blízkém zahraničí, takže
nyní už vůbec neváhal s nabídkou široké pomoci. Což indická federální vláda
nemohla nevidět a tančila mezi vejci. Nepřála si sice zhoršení vztahů s Colombem,
nežádoucím se jevil konflikt v bezprostřední blízkosti hranic, ale protože je, jak
známo, zejména v nestabilní (orientální) demokracii bližší košile než kabát, její tajná
služba měla své dlouhodobé instrukce: spoluorganizovala tajné dodávky zbraní,
výcvik a rekonvalescenci „cizích“ Tamilů.
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Zajímavé je, že právě v červenci 1987, kdy guerilly začaly užívat
sebevražedných útoků, zapůsobil dlouhodobý tlak dillíské výkonné moci na
oficiálního ostrovního partnera natolik, až povolil přítomnost indických mírových sil a
repatriaci i sociální zaopatření mnoha desítek tisíc exulantů. Z jediné úřední řeči byly
rázem dvě, reálně měla, po referendu, vzniknout autonomní Severovýchodní
provincie, zbudovaná v tradičním tamilském prostředí.
Usmíření

se

nezdařilo,

nespokojenost

dokonce

zacloumala

mírovým

procesem na obou nespokojených stranách. LTTE odmítla složit zbraně a ostrých
nespokojenců přibylo hlavně mezi Sinhálci majícími strach o celistvost území, takže
občanská válka získala načas další rozměr. Dimenzi spojenou s napadáním cizích
vojáků. Složité poměry zápasu proto v komplikované vývojové etapě přelomu
osmdesátých a devadesátých let přispěly ke stažení sboru.
Celý usmiřovací pokus měl ještě osudovou dohru pro expremiéra Rádžíva
Gándího (1944-1991), jejž přímé ozbrojené vměšování stálo život. Neboť životní
dráhu jednoho z výhonků rodinného stromu Gándí-Nehrúových zkřížila během
předvolební kampaně dráha smrti sebevražedné tamilské atentátnice… Úspěšný
politický atak způsobený v měsíci máji ženou nenapravitelně poškodil solidní vztahy
mezi Indickou republikou a radikálními srílanskými stoupenci secese. Nicméně se
zdá, že stran bojových prostředků mezinárodního terorismu má hnutí vedené
nelítostnou rukou Tiruvénkatama Véluppillaia Prabhákarana (1954-2009) svou
nehynoucí zhoubnou zásluhu. Nepočítaje nebetyčnou úctu k sebeobětování vůbec,
jehož konsekvencí se stal obskurní talisman jedové ampule na krku každého
pravověrného Tygra. Následkem sebezáhubných ataků došly koneckonců svého
konce mnohé špičky nejen Sinhálců.
Čistě vojenské složky vzpurných Tamilů disponovaly na vrcholu sil tisícovkami
kvalitně vycvičených vojínů, kteří operovali na zemi, moři i ze vzduchu. Kromě tanků,
děl nebo raketometů měli od roku 2006 k dispozici skromné letectvo sestávající
z upravených českých sportovních letadel Zlín. Politické křídlo LTTE zase
vybudovalo zcela nezávislý systém úřední a soudní správy v obsazených oblastech.
Zkrátka vznikl mezinárodně uznávaným mocenským strukturám rovnocenný partner,
což bylo znát například při uznávaném norském pokusu o zprostředkování míru před
sedmi lety. Uzavřené příměří se netěšilo obzvláštní nedotknutelnosti, takže nová
etapa popasování na sebe nedala déle čekat. Vypukla čtyři léta nato. Reformované
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vládní armádní síly nabyly při dlouhodobé operaci vrchu, načež od letošního ledna
běželo výhradně nikoliv o to zda, nýbrž kdy zničí separatistický pseudostát.
Shrnutí
Za cenu těžkých ztrát mezi civilisty užívanými jako živé štíty se neakceptovaný
celek zhroutil v průběhu druhé dekády května. Extrémně dlouhá občanská válka
s hlubokými historickými kořeny pozvolna skončila, ale s největší pravděpodobností
výhradně ve své horké fázi. Vstanou-li nějací noví Tamilští noví Tygři, bude hodně
záležet mimo jiné na velkorysosti triumfující strany. Zda dokáže do společnosti
začlenit klesající, přesto značný počet Tamilů. Když ne, není vyloučené, že možná až
sto tisíc obětí téhle vojny, jejíž těžiště bezesporu tvoří střet mezi různými regionálními
identitami, „obohatí“ mnohé další. Speciálně když zohledníme obecnější fakt, jak
snadno se může občanská válka našich časů internacionalizovat.
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Je možné přiřazovat Brno a Ostravu mezi tzv. “shrinking
cities”?
Tomáš Krejčí - Petr Klusáček – Helena Lorencová
Abstrakt:
Příspěvek reaguje na některé publikační výstupy zahraniční provenience, které
v nedávné době přiřadily města Brno a Ostravu do skupiny tzv. „shrinking cities“ – tedy měst,
která zmenšují svoji velikost či dokonce určitým způsobem upadají. Na základě časové i
prostorové analýzy několika vybraných demografických ukazatelů, jakými jsou mimo jiné
vývoj počtu obyvatelstva, přirozený přírůstek, migrační saldo a index stáří, se snaží autoři
přispět do diskuze k uvedené problematice.

Klíčová slova:
Shrinking city - stárnutí populace - depopulace – Brno -Ostrava

Úvod a hlavní cíl příspěvku
Počet obyvatel na území velkých měst České republiky se po většinu 19. a 20. století
téměř nepřetržitým způsobem zvyšoval, ale na konci 20. století (přibližně od 90. let) nastal
obrat a po desetiletích jasné převahy urbanizačních procesů byly zaznamenány poměrně
výrazné desurbanizační trendy. Pokles počtu obyvatel velkých měst byl na jedné straně
ovlivněn sílící suburbanizací a celkovými změnami urbánní prostorové struktury (blíže např.
Sýkora, Kamenický, Hauptmann 2000; Mulíček, Olšová 2002; Steinführer 2006) a na straně
druhé se zde projevil i zásadní zlom reprodukčního chování obyvatelstva (spočívající
zejména ve snížení plodnosti pod hladinu prosté reprodukce), který bývá označován i jako
tzv. druhá demografická revoluce (van de Kaa 1987, 1997; Srb 1991). Výsledkem výše
naznačených změn byl nejen prostý úbytek úhrnného počtu obyvatel, ale i celková proměna
věkové struktury populace, která se nejvíce projevila ve stárnutí populace, a to nejen
v základně věkové pyramidy (v důsledku poklesu porodnosti, tzv. relativní stárnutí), ale
současně i v jejím vrcholu (prodlužující se naděje dožití, tzv. absolutní stárnutí) (Benešová
2000: 49).
Problematika tzv. „shrinking cities“ bývá poměrně široce diskutována nejen odborníky
z různých vědních disciplín (např. demografie, geografie, sociologie, ekonomie, architektura),
ale stává se předmětem zájmu i značné části politické reprezentace, neboť nepříznivý
populační vývoj vyvolává potřebu nejrůznějších reforem na národní, regionální i lokální
úrovni (např. Burcin, Kučera 2002). Naznačené změny se přirozeně neodehrávají na území
Brna a Ostravy se stejnou intenzitou, ale vyskytují se zde poměrně významné územní
diference. Předkládaný příspěvek reaguje na některé publikační výstupy zahraniční
provenience (podrobněji např. Großmann a kol. 2008, Steinführer, Haase 2007, Maas 2008)
které v nedávné době přiřadily města Brno a Ostravu do skupiny tzv. „shrinking cities“ – tedy
měst, která zmenšují svoji velikost či dokonce určitým způsobem upadají. Na základě časové
i prostorové analýzy několika vybraných základních demografických ukazatelů, jakými jsou
mimo jiné vývoj počtu obyvatelstva, přirozený přírůstek, migrační saldo a index stáří, se
autoři snaží přispět do diskuze k výše uvedené problematice.

Související metodické problémy
K problematice urbánních prostorů lze přistupovat z nejrůznějších perspektiv a při studiu
dané oblasti lze využívat i poměrně odlišné metodické postupy. Z územního hlediska je
možné studium problematiky velkých měst realizovat buď v rámci jejich stávajících
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administrativních hranic nebo lze pozornost rozšířit na celý městský region (např.
Ouředníček 2006). V druhém případě jsou důkladnému zkoumání podrobovány i vybrané
municipality v zázemí studovaného města, které mají intenzivní vztah k danému urbánnímu
prostoru. Vzájemná vazba městského jádra a okolního zázemí bývá přitom obvykle určována
na základě intenzity dojížďky do zaměstnání či za službami (např. Toušek 2006). Na území
velkých statutárních měst v rámci České republiky je možné přistupovat k hodnocení
územních diferencí studovaných charakteristik buď za pomoci existujících administrativněstatistických jednotek (městské části, respektive městské obvody; urbanistické obvody)
popřípadě si lze na základě určitých kritérií definovat vlastní územní okrsky. Například O.
Mulíček (2004: 83-84) na základě odlišného charakteru zástavby, který vyplynul z
historického vývoje a postupu integrace dříve příměstských obcí do organismu města,
rozčlenil město Brno na šest následujících morfogenetických zón: historické jádro, vnitřní
město I, vnitřní město II, vilové čtvrtě, sídliště a příměstská zóna.
Využití výše naznačených přístupů samozřejmě přináší nejen určité výhody, ale obvykle
i jisté nevýhody. Například hodnocení na základě morfogenetických zón zohledňuje skutečný
charakter urbánního prostředí a lze tedy předpokládat, že kvalitativně obdobné územní
okrsky budou mít podobný vliv i na výskyt určitých jevů, ale nevýhodou může být, že
agregace dat ze statistických jednotek do morfologických zón do jisté míry spočívá na
subjektivních rozhodnutích badatele. Naproti tomu jiné fenomény mohou být podstatně
ovlivněny rozhodnutími politických reprezentantů, a proto je třeba při jejich zkoumání více
zohlednit oficiální územně správní členění (např. úroveň obcí či městských částí), v rámci
něhož je realizován výkon kompetencí v oblasti samosprávy a přenesené státní správy.
Rozhodnutí, zda budou při výzkumu využity administrativně-statistické jednotky nebo
morfogenetické zóny tak závisí na mnoha různých faktorech (např. na jakou problematiku je
konkrétní zkoumání zaměřeno, za jakým účelem a pro koho je vytvářeno apod.). V potaz je
také třeba vzít otázky související s dostupností datové základny, neboť velká většina
oficiálních statistických dat, úzce souvisejících s uvedenými demografickými změnami, je
dostupná pouze pro úroveň obcí a na submunicipální úrovni je možné získat podrobnější
údaje pouze z jednotlivých censů. Zde je možné poznamenat, že například i data Českého
statistického úřadu (ČSÚ) o počtu obyvatel jsou každoročně dostupná pouze na úroveň obce
a s výjimkou Prahy oficiální statistika nenabízí obdobné údaje pro městské části a městské
obvody ostatních našich statutárních měst.
Na tomto místě je nutné alespoň okrajově zmínit otázku spolehlivosti a věrohodnosti
dostupné datové základny. Určitou problematičnost ve zmíněné oblasti lze snadno
demonstrovat opět na otázce počtu obyvatel v obcích České republiky. Příslušné údaje jsou
dostupné ze dvou oficiálních zdrojů - data o počtu obyvatel v obcích k 1.1. příslušného roku
zveřejňuje jednak Český statistický úřad (Počet obyvatel v obcích České republiky 2008) a
údaje obdobného charakteru také eviduje i Ministerstvo vnitra ČR (Počty obyvatel v obcích
2008). Obě výše uvedené databáze se přitom v případě některých municipalit výrazným
způsobem rozcházejí - například zatímco v případě Brna v období od 1.1.2001 do 1.1.2008
došlo podle ČSÚ k poklesu počtu obyvatel, tak podle Ministerstva vnitra ČR byl naopak
zaznamenán nárůst celkového počtu obyvatelstva (tab. 1). Obdobně významné rozdíly
ukazuje i srovnání počtu obyvatel na území městských částí Brna pro rok 2001 (Obr. 1),
z něhož je zřejmé, že největší diference mezi databází ČSÚ a MV ČR existovaly v rámci
městské části Brno-střed. Rozdíly mají různé příčiny, které jsou blíže analyzovány například
v příspěvku Škrabala a Šimka (2007).
Na závěr metodické části je nutné ještě doplnit, že níže uvedená analýza několika
nejzákladnějších populačních charakteristik byla založena výlučně na datech Českého
statistického úřadu, neboť pouze údaje ČSÚ umožňují podrobněji sledovat nejen úhrnný
počet obyvatel, ale i některé další významné demografické údaje (např. věkové skupiny,
strukturu domácností, počet živě narozených apod.). K výše uvedené problematice
celkového počtu obyvatelstva je možné dále poznamenat, že údaje Českého statistického
úřadu pravděpodobně přesněji odrážejí, kolik obyvatel v dané municipalitě skutečně žije
(Škrabal a Šimek 2007).
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Tab. 1 Rozdíly v počtu obyvatel dle ČSÚ a MV ČR pro Brno a Ostravu
(stav k 1.1.2001 a 1.1.2008)
1.1.2001

Brno
Ostrava

1.1.2008
MV ČR
MV ČR
ČSÚ
Občané ČR
Cizinci Celkem
383 485
379 743
382 678 17 356 400 034
318 749
319 238
308 010
9 212 317 222
Zdroj: Data ČSÚ a MV ČR, vlastní zpracování

ČSÚ
368 533
308 374

Obr. 1: Rozdíl počtu obyvatel mezi městskými částmi Brna v roce 2001 podle
údajů ČSÚ (data z censu 2001) a dat Ministerstva vnitra ČR

Analýza vývoje úhrnného počtu obyvatelstva Brna a Ostravy po roce 1989
Vývoj počtu obyvatel na území obou studovaných měst v období let 1991 – 2008 (tab. 2)
ukazuje některé shodné trendy i jisté rozdíly. Zatímco na území Brna se počet obyvatel na
počátku 90. let zvyšoval (až do konce roku 1993), tak v Ostravě začal počet obyvatel klesat
dříve, což bylo způsobeno zejména tím, že v Ostravě bylo migrační saldo v daném období
záporné (Obr. 3), kdežto v Brně bylo kladné (Obr. 2). Zajímavé je, že přirozený přírůstek byl
naproti tomu v letech 1991-1993 kladný na území Ostravy a záporný v Brně, což mohlo být
mimo jiné ovlivněno i jinou kvalitativní strukturou populace (relativně mladší populace a vyšší
zastoupení obyvatel s nižším dokončeným vzděláním v Ostravě ve srovnání s Brnem). Od
roku 1994 začíná klesat i celkový počet obyvatel Brna – nejprve v důsledku záporného
přirozeného přírůstku (pokles porodnosti) a od roku 1996 i díky zápornému migračnímu
saldu (převaha vystěhovalých nad přistěhovalými). Nepříznivé trendy se v Brně začínají
měnit v roce 2006, od kdy přirozený přírůstek vykazuje kladné hodnoty a i úbytek migrací se
ve srovnání s předchozími roky snížil. Od roku 2007 se již počet obyvatelstva Brna zvyšuje i
díky kladnému migračnímu saldu. Ačkoli i v Ostravě nastal v tomto období určitý obrat
(kladný přirozený přírůstek v roce 2006 a 2007), tak díky stále relativně vysoké záporné
hodnotě migračního salda úhrnný počet obyvatel klesal i v roce 2007 a 2008.
Tab. 2: Počet obyvatel Brna a Ostravy v období 1991 – 2007 (stav k 31.12.)
Město
Brno
Ostrava
Město

1991
388 454
327 413

1992
389 999
327 055

1993
390 112
326 242

1994
389 965
325 670

1995
388 899
324 813

1996
387 570
323 870

1997
385 866
323 177

1998
384 727
322 111

1999
383 569
321 263

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Brno
Ostrava

381 862
320 041

373 272
315 442

370 505
314 102

369 559 367 729
313 088 311 402
Zdroj: ČSÚ

366 757
310 078

366 680
309 098

368 533
308 374

370 592
307 767
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Obr. 2: Přírůstek (úbytek) obyvatelstva na území města Brna ( 1991 – 2008)
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Obr. 3: Přírůstek (úbytek) obyvatelstva na území města Ostravy ( 1991 – 2008)
Jak už bylo výše konstatováno, tak údaje o počtu obyvatelstva pro jednotlivé městské
části Brna a městské obvody Ostravy jsou dostupné pouze pro období censů 1991 a 2001.
Zde je zřejmé (Obr. 4), že depopulační trendy v období 1991-2001 probíhaly v oblastech s
relativně starší zástavbou (např. MČ Brno-střed, Žabovřesky v Brně; MO Moravská Ostrava,
Poruba v Ostravě), zatímco nárůst počtu obyvatel se odehrál v oblastech, kde byla
realizována výstavba rodinných domků (např. MČ Ivanovice, Útěchov v Brně; MČ Krásná
Pole v Ostravě) nebo byla dokončena výstavba sídliště (např. MČ Nový Lískovec v Brně).
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Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel mezi léty 1991 a 2001 v městských částech Brna
(vlevo) a v městských obvodech Ostravy

Stárnutí populace na území zkoumaných měst
Stárnutí populace v obou studovaných městech lze dobře demonstrovat za pomoci
indexu stáří, který vyjadřuje kolik je v populaci osob ve věku 65 let a více na 100 dětí ve
věkové kategorii 0-14 let. Hodnoty uvedeného indexu v období let 1991-2008 se na území
Brna i Ostravy výrazným způsobem zvýšovaly (tab. 3), což souviselo s celkovým stárnutím
populace v České republice. Zajímavá je skutečnost, že v Brně byly po celou dobu hodnoty
indexu výrazně vyšší než v Ostravě. Mladší populace v Ostravě ve srovnání s Brnem byla
pravděpodobně ovlivněna ještě významnými migračními proudy z období socialismu, kdy
nejen Ostrava, ale i celý okolní průmyslový region patřily k oblastem, do nichž byla
z politicko-ekonomických důvodů (zvýšená potřeba pracovní síly) podporována migrace a to
zejména mladého obyvatelstva.
Tab. 3: Index stáří (65+ / 0 -14) Brna a Ostravy v období 1991 – 2008 (stav k 31.12.)
Město
Brno
Ostrava

1991
73,9
55,5

1992
77,2
57,4

1993
80,4
59,7

1994
84,3
62,6

1995
88,2
65,1

1996
92,3
67,5

1997
96,4
70,1

1998
100,2
72,2

1999
103,8
74,6

Město
Brno
Ostrava

2000
107,2
77,0

2001
111,6
79,4

2002
114,1
82,0

2003
2004
117,3
120,2
85,2
88,5
Zdroj: ČSÚ

2005
123,5
93,6

2006
127,8
98,8

2007
131,0
102,4

2008
134,7
106,8

Proces stárnutí probíhal v jednotlivých městských částech Brna a městských obvodech
Ostravy s poměrně s různou intenzitou (Obr. 5). V Brně v období mezi censy 1991 a 2001 se
hodnoty indexu stáří zvýšily podstatně především v městských částech tradičního
residenčního charakteru (např. Královo Pole, Žabovřesky, Brno-střed). Vyšší zastoupení
mladší populace v roce 2001 zůstávalo na sídlištích (Vinohrady, Nový Lískovec) a dále
v oblastech s výstavbou rodinných domů (Útěchov, Ořešín). Naproti tomu v Ostravě se
stárnutí projevilo již v některých sídlištních komplexech z 50. a 60. let 20. století (Poruba).
V roce 2001 pak byly nejnižší hodnoty indexu stáří dosaženy v městských obvodech
Ostrava-jih a Vítkovice.
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Obr. 5: Index stáří (65+/ 0-14) v roce 1991 a 2001 v městských částech Brna
(vlevo) a městských obvodech Ostravy

Shrnutí – diskuze a předběžné závěry
Téměř v rámci celého období po roce 1989 převažovaly na území studovaných měst
Brna a Ostravy depopulační trendy. Záporné celkové přírůstky obyvatelstva byly ovlivněny
nejen změnou populačního chování (pokles natality měl vliv na přirozené úbytky populace),
ale také změnou migračních proudů. Obě města migrací počet obyvatel ztrácela a počet
vystěhovalých osob převažoval na přistěhovalými. Současně se v obou městech docházelo k
procesu stárnutí populace, který byl nejintenzivnější ve starých residenčních oblastech,
v nichž téměř neprobíhala bytová výstavba. V rámci podrobnějšího zkoumání užších center
obou měst byly zaznamenány určité prostorové diference zejména okrscích s vyšším
zastoupením rómské populace (vyšší podíl mladého obyvatelstva). Výraznější problémy se
stárnutím populace jsou patrné v Brně – na konci roku 2007 bylo v Brně téměř 17 % obyvatel
starších 65 let.
Závěrem lze konstatovat, že statistické údaje sice na první pohled jistým způsobem
naznačují, že Brno i Ostravu by bylo možné řadit mezi tzv. „shrinking cities“, ale při
detailnějším pohledu si lze klást otázku, zda je tomu skutečně tak. Jde především o to do
jaké míry odráží údaje o počtu obyvatelstva ČSÚ skutečný počet obyvatel obou měst. U
větších měst bývají diskuze o skutečné velikosti jejich populace vedeny i v souvislosti
s některými praktickými problémy – například se zde jedná o to, že na jedné straně oficiálně
klesá počet statisticky evidovaných obyvatel měst, ale na straně druhé roste počet faktických
uživatelů jejich technické a sociální infrastruktury (např. kanalizace, čistírny odpadních vod,
městská hromadná doprava). Některé prvky městské páteřní infrastruktury tak přestávají
kapacitně stačit v situaci, kdy by klesající počet obyvatel měl logicky spíše znamenat pokles

149

kapacitních nároků. I z uvedených důvodů začaly být konstruovány odhady faktického počtu
obyvatel, které se snaží co nejvíce přiblížit ke skutečnému stavu. První odhady faktického
počtu obyvatel v rámci ČR vznikly pro Prahu (podrobněji Čermák a kol. 1995), na jejímž
území se problém začal projevovat dříve a výrazněji než v jiných městech v ČR a to již
v první polovině 90. let. Pro Brno byl celkový počet uživatelů sociální a technické
infrastruktury nejnověji odhadnut ve dvou variantách a to v intervalech pohybujících se kolem
půl miliónu osob (podrobněji Seidenglanz, Toušek, Janota 2008). Tento odhad samozřejmě
výrazným způsobem převyšuje nejaktuálnější údaj o počtu obyvatel Brna dle Českého
statistického úřadu. Zmíněné skutečnosti naznačují, že využití termínu „shrinking cities“ je u
v případě obou měst (a zejména u Brna) poněkud diskutabilní.
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Regionální funkce kraje a veřejná podpora lesního
hospodářství
Regional Function of Region and Public Support of
Forestry
Václav Kupčák
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na veřejnou podporu lesního hospodářství, především
finančními prostředky, které jsou poskytovány z rozpočtů krajů. Analyzována je i situace
v poskytování veřejných podpor na národní úrovni - prostřednictvím Ministerstva zemědělství
ČR.

Klíčová slova:
veřejné finance, lesní hospodářství, regionální rozvoj, územně samosprávný celek, lesnická
politika, rozpočet

Abstract
This report is aimed to public support of forestry, expecially in financial resources, that
are provided from the regional budget. A situation of providing public suppport on national
level is analysed too – through Ministry of agriculture CR.

Keywords
public finances, forestry, regional development, forestry policy, budget

Úvod
Zalesněné oblasti vytváří příznivé podmínky pro životy lidí, tedy pro trvalé osídlení,
zaměstnání, pro rekreaci i sport. Společnost má odpovědnost za to, aby lesní bohatství a
dědictví bylo uchováno, dále zvelebováno a předáno budoucím generacím v takovém stavu,
který bude trvale zajišťovat sociální, ekonomické a ekologické potřeby a zároveň budou
uchovány specifické lesnické charakteristiky. [1]
Veřejné zdroje jsou finanční prostředky tvořené veřejností podle obecně platných
právních předpisů a hospodaří s nimi veřejné instituce, volené veřejností a orgány a subjekty
jimi zřízené. Z toho vyplývají jednotlivé úrovně, na kterých se s veřejnými zdroji hospodaří, a
kterými jsou územně samosprávné celky - obce, vyšší územně samosprávné celky - kraje,
na národní úrovni stát, a nadnárodní společenství. [5]
Pokud se týče lesního hospodářství ČR (LH), financování na národní úrovni ze
státního rozpočtu probíhá ve vazbě na kompetence jednotlivých resortů, především
prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva obrany ČR (hospodaření v lesích
důležitých pro obranu státu), Ministerstva životního prostřední ČR (v lesích národních parků
a jejich ochranných pásem). Zdrojem financování jsou dále účelově zřízené státní fondy,
např. Státní fond životního prostředí (SFŽP) nebo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond (PGRLF). Formou, která byla financována z finančních prostředků pro zemědělství, ale
odborně přechází do kompetence LH, bylo také zalesňování zemědělských půd, které bylo
administrováno podle NV č. 505 Sb. z roku 2000.
Na úrovni samosprávných celků jsou zdrojem veřejného financování LH rozpočty obcí
a krajů, na nadnárodní úrovni dnes především evropské strukturální fondy.
Příspěvek je zaměřen na veřejnou podporu LH, především finančními prostředky,
které jsou poskytovány z rozpočtů krajů, analyzována je i situace v poskytování příspěvků
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prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR (MZe) nebo jsou MZe nějakým způsobem
usměrňovány.

Metodika
K předmětné problematice byly v prvé řadě analyzovány legislativní a koncepční
podklady, zejména národního a regionálního rámce, vč. regionálních programů.
V národním hospodářství ČR odvětví Lesnictví spadá především pod MZe; podle
oborové klasifikace je zařazeno do sekce A Zemědělství, myslivost, lesnictví; subsekce 02 –
Lesnictví a související činnosti.
V dalším kroku následovala analýza vybraných odvětvových charakteristik se
zaměřením na kraje - údaje vychází ze statistického zjišťování, informace dále zajišťuje
MZe, např. prostřednictvím ročních výkazů o hospodaření. Komplexní, avšak v podstatě
jediný oficiální soubor informací o LH, představují pravidelně Zprávy o stavu lesa a lesního
hospodářství České republiky za příslušný rok (systematicky od roku 1996) – tzv. „Zelené
zprávy“. (viz [1]).
Těžištěm příspěvku je analýza regionální funkce kraje a veřejná podpora lesního
hospodářství, zejména s použitím informací na příslušných www stránkách krajů. Z hlediska
metodického je také významný přístup ke zpracování regionálních lesnických programů (viz
[5]).

Výsledky a diskuse
1. Finanční prostředky státního rozpočtu pro LH
Stát podporuje hospodaření převážně v nestátních lesích tam, kde:
- bonita lesních pozemků nebo zdravotní stav lesních porostů již v současné době
neumožňuje zajistit vyrovnané hospodaření,
- je nezbytné přispět na rozvoj veřejně prospěšných aktivit vlastníků lesa,
- je nutné zajistit finanční pokrytí závazků státu vyplývajících z lesního zákona.
Veřejné finanční prostředky pro LH se v zásadě člení na:
- finanční povinnosti státu vyplývající z lesního zákona,
- finanční příspěvky na hospodaření v lesích,
- financování služeb, kterými stát podporuje hospodaření v lesích.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá státu povinnosti hradit některé činnosti, které
nejsou nezbytné pro vlastníky, ale prospěšné pro společnost k uchování a rozvíjení
uvedených funkcí lesa. Tyto tzv. mandatorní výdaje je povinen hradit fyzickým nebo
právnickým osobám, které nároky uplatní, za stanovená období a ve stanovených termínech.
K těmto závazkům státu náleží povinnost částečné úhrady zvýšených nákladů na výsadbu
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (§ 24), úhrada nákladů na činnost
odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si
vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám (§ 37), úhrada nákladů na
zpracování lesních hospodářských osnov (§ 26) a úhrada nákladů na meliorace a hrazení
bystřin v lesích, pokud jsou prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném
zájmu (§ 35).
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou v rámci zákona o státním rozpočtu
poskytovány podle zvláštního předpisu, kterým do roku 2004 byla „Závazná pravidla
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v příslušném roce a způsobu
kontroly jejich využití“, vydávaná MZe. Na příspěvky nebyl právní nárok - poskytovány byly
do vyčerpání finančních limitů daných státním rozpočtem. Věcně tyto finanční příspěvky byly
vyčleňovány na: obnovu lesů poškozených imisemi, obnovu, zajištění a výchovu porostů,
sdružování vlastníků lesů malých výměr, ekologické a k přírodě šetrné technologie, zajištění
mimoprodukčních funkcí lesa, hrazení bystřin, podporu ohrožených druhů zvěře, vyhotovení
lesních hospodářských plánů v digitální formě, ostatní hospodaření v lesích (práce
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související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin, mimořádná opatření
při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli). Příspěvky byly poskytovány také
na programy spolufinancované s fondy Evropské unie.
Služby, kterými stát podporuje hospodaření v lesích zahrnují: letecké vápnění a
hnojení, leteckou protipožární a hasičskou službu, velkoplošné zásahy v ochraně lesa,
poradenství.
Objem finančních prostředků pro LH, jež byly poskytovány od roku 1991, se
pohyboval okolo 10 % HDP, vytvořeného v sektoru LH. Přehled o poskytovaných podporách
do roku 2004 - viz tab. č. 1.
Tabulka 1 Podpory lesního hospodářství ČR v letech 2000 – 2004 (v mil. Kč)
Rok
2000 2001 2002 2003 2004
Závazky státu podle lesního zákona
246
275
284
221
213
Finanční příspěvky pro vlastníky lesa
567
359
388
360
388
Služby pro vlastníka lesa
119
107
112
39
87
Finanční podpory na změnu struktury zemědělské
77
100
89
82
19
výroby zalesněním
Poskytnutá dotace úroků z úvěrů lesního hospodářství
21
24
37
14
13
Podpory hospodaření ve vojenských lesích
59
66
61
65
57
Podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí
53
61
126
11
7
Podpory celkem
1 142
992 1 097
792
784
Pramen: MZe
V roce 2005 závazky státu podle lesního zákona činily 187 mil. Kč, v roce 2006
202 mil. Kč, v roce 2007 248 mil. Kč. Služby pro vlastníka lesa v těchto letech dosáhly
hodnot 59, 91 a 59 mil. Kč.

2. Nástroje lesnické politiky krajů
Poslání a pozice vyššího územně samosprávného celku - kraje vyplývá ze zákona
o krajích a souvisejících předpisů. Kraje spravují své záležitosti samostatně, v rámci tzv.
„samostatné působnosti“ a vykonávají též prostřednictvím svých orgánů státní správu, tedy
tzv. „přenesenou působnost“, kterou stanoví zákon. Jedním z důležitých nástrojů kraje je
dotační politika.
Dotační politika v LH je výsledkem aplikace ekonomických nástrojů lesnické politiky, a
jako taková by měla ostatní nástroje lesnické politiky brát v úvahu. Cílené aplikování
stanovené krajské lesnické politiky je rozhodující pro prosazování zájmů kraje v oblasti LH.
Mezi nástroje lesnické politiky patří:
- ekonomické (zvelebovací, podpůrné),
- regulační (donucovací),
- informační (přesvědčovací).
Zákon č. 1/2005 Sb., který změnil schéma přerozdělování daňových výnosů, navíc na
kraje přenesl i pravomoc rozhodovat o poskytování finančních příspěvků a služeb.
I zákonodárná iniciativa, která je svěřena zastupitelstvu kraje v čl. 41, odst. 2 Ústavy ČR,
může být nástrojem pro ovlivňování celostátní a tím i krajské lesnické politiky. Možnosti
krajského úřadu programově ovlivňovat hospodaření v lesích kraje jsou dány jeho správními
kompetencemi, které ve velké většině dobře korespondují s rozhodujícími požadavky trvale
udržitelného hospodaření v lesích. Zatímco plnění dřevoprodukční funkce plně odpovídají
právní a ekonomické atributy lesa jako majetku a výrobního prostředku, mimoprodukčním
funkcím odpovídají atributy veřejného statku.
Výchozí situaci LH podle krajů v roce 2005 vyjadřuje tabulka č. 2.
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Tabulka 2 Základní charakteristiky LH ČR dle krajů
Kraj
m.j.
Česká republika
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Plocha
Lesnatost
PUPFL1)
(ha)
(%)
2 652 941
33,6
4 932
9,9
305 890
27,8
378 152
37,6
298 898
39,5
143 514
43,3
159 181
29,8
140 145
44,3
147 388
31,0
133 112
29,5
206 255
30,4
201 789
28,0
183 382
34,8
157 285
39,7
193 018
35,6

Těžba dřeva
Obnova lesa
jehličnaté
listnaté
(m3 b. k.2))
(ha)
13 883 297
1 627 249
18 318
8 133
6 792
18
1 476 466
183 536
2 431
2 257 206
86 714
2 082
1 619 485
54 881
1 777
839 443
25 872
1 050
265 795
80 027
1 429
471 145
48 756
825
649 551
63 883
803
750 727
70 170
846
1 562 478
45 539
1 513
695 106
350 116
1 608
1 029 671
186 861
1 306
831 211
326 494
1 069
1 426 880
97 608
1 561

Zdroj: ČSÚ, Podklady pro NLP ČR (2005)
PUPFL1) pozemky určené k plnění funkcí lesa
2)
bez kůry

3. Dotační politika krajů ve vztahu k lesnímu hospodářství
Před rokem 2004 poskytovalo finanční prostředky LH téměř výhradně MZe. Jejich
výše se v devadesátých letech pohybovala okolo jedné miliardy Kč. V následujících letech,
v důsledků řady úsporných opatření na úrovni státního rozpočtu, jejich výše klesala a vlivem
inflace se ještě snižovala jejich hodnota. Bylo např. zastaveno poskytování příspěvků na
mimoprodukční funkce lesů a na meliorace a hrazení bystřin a nebylo možné valorizovat
sazby tak, jak by odpovídalo skutečnému vývoji cen.
V roce 2004 vstupem ČR do EU přistoupily k těmto zdrojům ještě zdroje ze
strukturálních fondů EU, pro LH především z Evropského zemědělského orientačního a
záručního fondu (EZOZF) kdy v rámci tohoto fondu byly otevřeny programy: Operační
program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006 a Horizontální
plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006. I když tyto nové formy podpory doplnily a
nahradily snižujících se objem národních zdrojů a poskytly nové příležitosti získat dotace na
činnosti, které dosud podporovány nebyly (např. na vybavení strojními investicemi), značná
administrativní i finanční náročnost projektů byla příčinou pomalého startu při uplatňování
žádostí. Nevýhodou této formy podpory byl i předpoklad určité ekonomické síly žadatele,
protože musí nejprve financovat celou realizaci projektu z vlastních zdrojů. Podpory jsou
vypláceny až zpětně, někdy se značným časovým zpožděním.
Od 1. 1. 2005 došlo k významné změně ve financování LH přijetím novely
zákona o rozpočtovém určení daní. Tímto zákonem byl nepřímo novelizován i lesní zákon.
Smyslem této právní úpravy bylo posílit samostatnost krajů zvýšením jejich podílu na výnosu
z daní. Součástí uplatnění této novely byl převod finančních prostředků ve výši 505 mil. Kč
určených na finanční příspěvky a náhrady z rozpočtu MZe do rozpočtů krajů, kde již nejsou
účelově určeny.
Situace podpor LH z rozpočtů krajů není jednotná. Řada krajů využila možnosti
samosprávného rozhodování o směrování svých finančních zdrojů a vypracovala vlastní
pravidla pro poskytování příspěvků pro hospodaření v lesích, která již nekopírují pravidla
vydávaná MZe jako příloha státního rozpočtu. Důsledkem je, že v některých krajích nejsou
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některé činnosti podporovány, došlo k diferenciaci výše podpory na stejné činnosti v rámci
republiky a někde jsou naopak podporována opatření zcela nová.
Situace je také komplikována povinností členských států EU přizpůsobovat veškeré
národní podpory smlouvám o založení Společenství a tzv. notifikovat poskytované podpory
Evropské komisi, která posuzuje jejich soulad s principy volné hospodářské soutěže a může
jejich poskytování v krajním případě zastavit. Prakticky tedy se realizace krajské dotační
politiky v oblasti LH může pohybovat v intencích pravidel národní dotační politiky, která zase
musí zohlednit závazky ČR vůči EU v této oblasti. Pravidla pro čerpání finančních prostředků
na úrovni kraje, a také dotační programy vyhlašované z iniciativy kraje, musí být nastaveny
tak, aby nebylo možné čerpat dotace na stejnou položku z jiného dotačního zdroje, např.
národního.
Situaci podpor LH z rozpočtu krajů v roce 2008 přibližuje tab. č. 3.
Tabulka 3 Dotační tituly poskytované kraji v roce 2008

Kraj
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Obnova
lesů
poškozenýc
h imisemi

+
+
+
+
+
+
+

Obnova,
zajištění a
výchova
porostů

Sdružování
vlastníků
malých
výměr

Ekologické
a přírodě
šetrné
technologie

Ostatní
hospodařen
í v lesích

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Výše
podpor
(v mil. Kč)

0
50
40
30
15
25
7,9
20
21
25
25
19,5
18,7
25

Zdroj: ČSÚ, Podklady pro NLP ČR (2005)
PUPFL1) pozemky určené k plnění funkcí lesa
2)
bez kůry
Celková výše podpor za rok 2008 dosáhla 322,1 mil. Kč, v roce 2009 se přepokládá
ve výši 329 mil. Kč.

4. Regionální význam lesního hospodářství a zaměstnanost venkovského
prostoru
LH poskytuje pracovní příležitosti na venkově, tedy v oblasti s tradičně zvýšenou
nezaměstnaností. V odlehlých lesnatých oblastech může plnit roli i nejdůležitějšího zdroje
pracovních příležitostí. Další pracovní příležitosti jsou vytvářeny v souvislosti se zpracováním
dřeva v místních (zpravidla menších) provozovnách. Tyto názory jsou obecně uznávány,
přesto však jejich význam není dostatečně ohodnocen i prozkoumán. Přes proklamace
podpory venkova stát spíše podporuje především velké investory.
Zaměstnanost v LH vytrvale klesá a trvalý pokles výkonů v pěstební činnosti je do
značné míry vyvažován trvale rostoucím objemem lesní těžby.
Prostor pro podporu venkova má zejména způsob řešení pracovních zakázek a
logistika obchodu se dřevem. Lesy v soukromém a obecním vlastnictví zde zpravidla působí
stabilizujícím prvkem - zaměstnávají především místní obyvatelstvo a i prodej dřeva je
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přednostně realizován platebně disciplinovaným místním odběratelům. Odlišná je situace
u lesů ve vlastnictví státu, kdy často velkoobjemové zakázky a prodej dřeva sebou přináší
transfer pracovníků (často i ze zahraničí) i absenci vytěženého dřeva na regionálním trhu.
V této oblasti je důležité zmínit, že v roce 2008 byl usnesením Vlády ČR přijat
Národní lesnický program ČR pro období do roku 2013 (také NLP). Již v úvodu je zde
citováno motto: „Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním
přírodních zdrojů“ (viz Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky
rozvoje venkova“. Evropská rada, Goteborg, 2001).
Závěr
Tento příspěvek měl za úkol seznámit se současným stavem LH v rámci vyšších
územně samosprávných celků z pohledu veřejně správy a naznačit některé možné směry,
kterými se může ubírat další vývoj. Jak vyplývá z výše uvedeného, mají orgány veřejné
správy v některých oblastech LH nemalé možnosti tento vývoj ovlivnit. Tyto možnosti
zatím nejsou příliš využívány a jsou stále otevřenou otázkou.
Nastavení správného směru není jednoduchou záležitostí a přípravu podmínek a
možnosti vlastní realizace podpor je velmi citlivou záležitostí na které se musí nepochybně
podílet nejen krajský úřad, ale především odborná lesnická veřejnost. Zkušenosti ukazují, že
naplnění základních požadavků trvale udržitelného lesního hospodářství lze dosáhnout jen
plánovitým a kvalifikovaným využíváním komplexu legislativně, politicky a ekonomicky
dostupných represivních, podpůrných a osvětových nástrojů státní a regionální lesnické
politiky.
Národní lesnický program ČR pro období do roku 2013 obsahuje řadu opatření
k řešení uvedených problémů. Záleží však na tom, jak bude uchopen, a zejména realizován.
V každém případě vše uvedené zvyšuje úlohu regionů, a závěrem - pro lesnictví se
zde otevírají nové perspektivy.
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Region v rozvoji společnosti – lesnictví a lesní
hospodářství
Kutý Miroslav
Abstrakt
Při formulaci lesnické politiky se střetává řada protichůdných zájmů
nejrůznějších orgánů, organizací a skupin, ústředními orgány státní správy počínaje
a nevládními organizacemi konče. Je proto třeba nejen na státní úrovni, ale i
regionální hledat vhodnou platformu, která umožní sladění roztříštěných zájmů a
nalezení konsenzu ve vztahu k budoucnosti našich lesů. Diskuze se musí zúčastnit
odborná i laická veřejnost. Takovou platformu představuje Národní lesnický program.
Za hlavní výzvu, která je spojena s formulací národního lesnického programu, lze
považovat zejména naplnění samotného konceptu trvale udržitelného
obhospodařování lesů s vyváženým zastoupením jeho tří základních pilířů –
ekonomického, environmentálního a sociálního.
Klíčová slova
trvale udržitelný rozvoj; ekonomická, environmentální a sociální funkce lesů;
lesy; lesní hospodářství; Národní lesnický program; dřevní surovina; lesní biomasa;
rozvoj venkova;
Úvod
Lesní hospodářství je v rámci Evropy vnímáno jako součást rozvoje venkova a
využívání krajiny se svými třemi pilíři ( skupinami funkcí lesů ). Jsou to funkce
ekonomické, ekologické a sociální, jejichž naplňování je uskutečňováno na principu
trvale udržitelného rozvoje.
Ekonomická funkce lesa má za strategický cíl dlouhodobé zlepšování
konkurenceschopnosti lesního hospodářství a zvýšené využívání lesnických výrobků,
zboží a služeb v životě společnosti.
Skupina ekologických funkcí lesů má za strategický cíl uchování a zlepšování
biologické rozmanitosti, integrity, zdraví a odolnosti lesních ekosystémů v místním
měřítku s ohledem na možný scénář globálních a krajinných změn.
Skupina sociálních funkcí lesa má přispět ke kvalitě života prostřednictvím zachování
a zlepšení sociálních a kulturních rozměrů lesů a lesnictví.
Součástí státní lesnické politiky a zároveň naplňováním Lesnické strategie pro
Evropskou unii jsou v současnosti Národní lesnické programy ( NLP ). Jsou také
považovány za koncepty pro uplatnění trvale udržitelného obhospodařování lesů při
dlouhodobém zlepšování konkurence schopnosti lesního hospodářství způsobem,
který respektuje národní suverenitu.
NLP mají poskytovat plánovací rámce pro vymezení vlivu jiných sektorů na lesnickou
politiku, zvýšit povědomí o důležitosti lesů a zajistit spoluúčast zodpovědných rezortů
vlády a zájmových skupin na řešení problémů lesů a lesnictví. Dále vytvořit
předpoklady k zajištění příslušných kapacit se zaměřením na sporné otázky, jejichž
řešení je v kompetenci různých státních institucí, včetně regionů.
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Vláda České republiky, ve svém usnesení ze dne 1. října 2008 č. 1221 o Národním
lesnickém programu pro období do roku 2013 schvaluje Národní lesnický program
pro období do roku 2013 a ukládá ministrům zemědělství, životního prostředí
zohlednit opatření NLP při přípravě věcných záměrů zákona o lesích a zákona o
lesích v majetku státu. Dále ukládá ministrům pro místní rozvoj, životního prostředí,
průmyslu a obchodu, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a obrany
zohlednit záměry NLP při realizaci střednědobých politik v rezortech a při přípravě
souvisejících právních předpisů. Také doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního
města Prahy zohlednit záměry NLP při realizaci střednědobých politik krajů a
zpracovat regionální programy rozvoje lesního hospodářství.
Současný stav lesů a lesního hospodářství v ČR k 31.12.2006.
Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí, což činí 33,7%
z celkového území státu. Zalesňováním zemědělsky nevyužívaných půd se výměra
lesů soustavně zvyšuje.
Ve vlastnictví státu je 59,6 % lesů. Ve vlastnictví obcí, lesních družstev, krajů a
veřejných vysokých škol je 17,1%. Podíl soukromého vlastnictví činí 23,3 % lesů.
Nejsou dořešeny restituce církevního majetku.
Podle převažujících funkcí je v ČR 76% lesů hospodářských, 21% lesů zvláštního
určení a 3% lesů ochranných.
Celková výměra lesů ve zvláště chráněných územích s různým stupněm ochrany je
750 tisíc hektarů, což představuje cca 28,4 % z celkové výměry lesů v ČR.
Druhová a prostorová skladba lesů byla v minulosti pozměněna ve snaze zvýšit
produkci dříví a uspokojit poptávku po nejčastěji žádaných dřevinách. V důsledku
toho převládá podíl jehličnatých dřevin ( 76%) nad listnatými (24%). Podíl listnatých
dřevin se za posledních 50 let zdvojnásobil ( 1950 – 12,5%, 2006 – 23,9% ).
Přestože se podíl listnatých dřevin a jedle při obnově lesa zvýšil ( v roce 2006- 41,5%
), zastoupení autochtonních listnatých dřevin a jedle bělokoré je v podmínkách ČR
stále ještě nedostatečné.
V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stát klade stále větší
důraz na lesnictví jako poskytovatele obnovitelné přírodní suroviny ( dřeva ),
biologické rozmanitosti a společensky prospěšných funkcí ve veřejném zájmu.
Zásoby dřeva v lesních porostech trvale rostou. V roce 1930 bylo na území dnešní
ČR evidováno 307 mil. m3, v roce 1980 – 536 mil.m3 a v roce 2006 – 668 mil.m3.
Průměrná výše těžby od roku 2000 do 2006 činí 15,31 mil.m3, což v přepočtu na
obyvatele i na hektar lesní půdy překračuje evropský průměr.
Využití dřevní suroviny a její zhodnocení tuzemskými zpracovatelskými kapacitami a
rovněž spotřeba a recyklace dřevěných výrobků jsou však mimořádně nízké. Více
než polovina vytěženého dříví se vyváží v surovém stavu nebo v polotovarech.
Úroveň výroby a zejména spotřeby dřevařské produkce o vyšším stupni finalizace je
nízká a nesnese srovnání s jinými hospodářsky vyspělými evropskými zeměmi.
Dřevozpracující a papírenský průmysl je ovlivněn silnou účastí zahraničního kapitálu,
je orientován převážně na dřevařské a papírenské polotovary s vysokým podílem
suroviny a nízkým zastoupením hodnoty přidávané zpracováním.
Ekonomické výsledky hospodaření v lesích mají dlouhodobě klesající trend. Je to
důsledkem postupného zvyšování výrobních nákladů a nestability cen surového dříví.
V důsledku předpokládaného vývoje výnosů a nákladů lesního hospodářství v ČR lze
očekávat další snížení rentability hospodaření v lesích.
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Zdravotní stav lesů v ČR stále není uspokojivý. Z hlediska trendů zdravotního stavu
lesů je na tom ČR obdobně jako řada sousedních států.
Vnější vlivy působící na současnou českou lesnickou politiku.
Oblast ekonomická :
-

-

z důvodů vyčerpávání tradičních zdrojů energie a cenovému vývoji se očekává
sílící tlak na využívání lesní biomasy jako obnovitelného zdroje energie,
bude pokračovat cenový tlak na úroveň evropských cen dříví a řeziva vlivem
levných dovozů ze zemí mimo EU,
plnění nařízení Rady EU o zamezení dovozu nelegálně vytěženého dříví (
FLEGT ) ze třetích zemí do členských států EU,
v EU bude přetrvávat rozdílná úroveň v kvalitě a citlivosti v obhospodařování
lesů na základě národních legislativ s přímým dopadem na rozdílnou úroveň
nákladové ceny produkovaného dříví,
bude pokračovat trend zvyšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti
lesního hospodářství v zemích EU.

Oblast ekologická :
-

-

na základě legislativního závazku ČR se implementují principy Kjótského
protokolu a dalších právně závazných konvencí s ekologickým zaměřením,
na základě politického závazku se do české legislativy implementují principy
ekologického pilíře panevropského procesu o ochraně evropských lesů a
principy celosvětové konference o udržitelném rozvoji,
ochrana přírody ve strukturách EU uplatňuje směrem k národním legislativám
svoji jednotící roli,
jsou podporovány různé certifikační systémy jako tržní nástroje na uplatnění
trvale udržitelného hospodaření v lesích ( např. PEFC a FSC ),
bude pokračovat trend ekologizace lesního hospodářství a posilování
veřejného zájmu na lesích v zemích EU.

Oblast sociální :
-

-

na základě politického závazku se do české legislativy implementují principy
sociálního pilíře panevropského procesu o ochraně evropských lesů,
v období 2007 – 2013 je počítáno s finanční podporou lesů z EAFRD v ose 3,4
s cílem posílení sociálního aspektu lesního hospodářství pro rozvoj venkova,
v platnosti je evropská sociální charta,
mění se pohled veřejnosti na lesy, neboť převážná většina obyvatelstva žije ve
městech a lesy jsou veřejností vnímány především jako prostředí sloužící
k odpočinku, rekreaci a sportu,
je podceněn význam lesů pro zaměstnanost venkovského obyvatelstva a pro
rozvoj služeb ve venkovském prostoru.
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Jak tedy mohou regiony přispět k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji lesnictví a
lesního hospodaření ?
-

-

-

-

-

-

podporovat postupné zvyšování rozlohy lesů a tím i zvyšující se zásoby dřeva
v lesních porostech,
podporovat lesní hospodářství spolu s navazujícími sektory zpracovávajícími
dřevo na regionální úrovni a tím zvyšovat zaměstnatelnost a zamezovat
vylidňování venkova,
řešit strukturální nedostatky u soukromých lesů ( rozdrobenost a velikost
majetků ) s předpokladem zlepšení ekonomické efektivnosti hospodaření
v těchto lesích,
prosazovat potenciál dřeva jako obnovitelný zdroj energie,
řešit otázku škod na lesích z důvodu nadměrných stavů spárkaté zvěře,
prosazovat kompenzaci vlastníkům lesa za omezení hospodaření z důvodů
ochrany přírody,
zjednodušit administrativně složitý systém poskytování podpor z EU a tím
zvýšit jejich využívání,
řešit dostatečné využívání tuzemského zpracovávání a zhodnocení dřeva a
využívání výrobků ze dřeva,
využívat lesy jako zboží a služby, které jsou přínosné pro občany, jejich
zdraví, kvalitu jejich života, podporovat aktivní trávení volného času, rekreaci a
sportovní aktivity,
zlepšovat neuspokojivou sociální situaci zaměstnanců v lesním hospodářství
nejen ve výdělkovém, ale i společenském žebříčku,
vytvářet dostatečné předpoklady pro využití přínosu lesů pro zapojení místních
lesnických a dřevozpracujících subjektů a pro rozvoj infrastruktury a služeb
venkovské ekonomiky a regionů,
věcně a dostatečně informovat veřejnost o skutečném stavu lesů a potřebách
lesního hospodářství v regionu,
v období 2007-2013 využívat finanční podpory lesů z EAFRD v ose 1, s cílem
posílení konkurenceschopnosti lesního hospodářství pro rozvoj venkova a
rovněž s národními podporami ze zdrojů státního rozpočtu a ze zdrojů
jednotlivých krajů; počítat s finanční podporou v ose 2, s cílem posílení vlivu
ekologických aspektů lesního hospodářství pro rozvoj venkova; využívat
finančních podpor lesů z OPŽP priorita 6- zlepšování stavu přírody a krajiny,
na vhodných lokalitách využívat potenciál dříví ( lesní biomasy ) pro
energetické účely ( náhrada fosilních paliv ),
podporovat využívání přírodě blízkých forem hospodaření,
prosazovat, aby výkon státní správy lesů byl zvlášť na nižších organizačních
stupních systematický a dostatečně kvalifikovaný,
podporovat a využívat potenciál lesnického a dřevařského školství na úrovni
středoškolské i vysokoškolské.

Shrnutí
Regiony jsou povinny ze zákona se zabývat, v rámci svých samosprávných
celků, rozvojem lidských zdrojů. V lesnictví to, mimo jiné znamená, se velmi aktivně
zabývat rozvojem venkova a citlivým využíváním místní krajiny ve smyslu využití
všech tří funkcí lesa – ekonomické, environmentální a sociální za přísného
dodržování principu trvale udržitelného rozvoje. Zlepšením kvality života,
zabraňování vylidňování venkova se zabývá hlavně pilíř sociální, který však musí být
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v souladu s hospodařením v lesích i s ochranou lesa a životního prostředí.
Regionální požadavky budou směřovat i k dosud největšímu hospodařícímu podniku
státu a to k Lesům České republiky tak, aby tyto braly v úvahu regionální požadavky
a hlediska, principiálně řešili pomoc vlastníkům drobných lesních majetků směřující
k zajišťování základních funkcí lesa a tím i regionální rozvoj a rozvoj venkova.
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Srovnání aktuálních problémů ve vybraných regionech
Comparison of current problems in chosen regions
Létalová Petra
Abstrakt:
Příspěvek se zaměřuje na společné rysy a problémy vybraných mikroregionů a také na
disparity mezi těmito mikroregiony. Pro účely příspěvku jsou vybrány mikroregiony, Běleč,
Lučina, Hranicko a Podluží a jsou posuzovány ve zvolených oblastech zkoumání. Příspěvek
je založen na pohledu obyvatel mikroregionu, tedy starostů a občanů každé obce
příslušného mikroregionu. Aktuální problémy vybraných mikroregionů jsou zaměřeny na
oblast přínosu mikroregionu pro obec a spolupráce obcí s krajem, dále na oblast ochrany
životního prostředí a oblast sociálně-kulturní.

Klíčová slova:
Mikroregion, přínos mikroregionu a kraje, ochrana životního prostředí, sociálně-kulturní
podmínky, disparity

Abstract:
The paper is focused on commonality and common problems of selected micro-regions and
also on disparities among these micro-regions. For paper purposes there are chosen microregions Běleč, Lučina, Hranicko and Podluží and they are analyzed in chosen field of
interest. The paper is based on view of inhabitants of micro-region; it means city/village
mayors and citizens of each municipality of the respective micro-region. Current problems of
selected micro-regions are focused on the field of benefit of micro-region for municipality and
of cooperation of municipality with region (district), further on the field of environment
protection and social-cultural field.

Key words:
Micro-region, benefit of micro-region and region (district), environment protection, socialcultural conditions, disparities

Úvod
Regiony a mikroregiony nabývají na významu zejména v posledních letech. V České
republice je od roku 2003 ke konci roku 2007 neměnný stav obcí (6 249), z nichž celá řada
má méně než 1 000 obyvatel. Zde, v těchto obcích, existuje vyšší pravděpodobnost
problémů se zajištěním základních služeb a jednou z možných cest řešení je navazovat
spolupráci s dalšími obcemi, tedy sdružovat obce za účelem společného rozvoje a dosažení
určitých cílů, tzn. vytvářet mikroregion. Regionální rozvoj je ovlivněn mnoha různými činiteli
a různé analýzy a studie umožňují poznání jejich vlivu, umožňují zejména poznání aktuálního
stavu regionů, disparit mezi regiony, aktuálních problémů – společných i zcela odlišných.
Tento příspěvek se věnuje aktuálním společným problémům i disparitám
v mikroregionech, kterými jsou Běleč, Lučina, Podluží a Hranicko. Mikroregion Běleč spadá
do Plzeňského kraje a zahrnuje obce v okresech Klatovy a Domažlice. Mikroregion Lučina se
nachází také v Plzeňském kraji, ovšem pouze v okrese Tachov. Mikroregion Podluží je
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naopak situován v Jihomoravském kraji, v okresech Hodonín a Břeclav. Poslední vybraný
mikroregion Hranicko se nalézá v kraji Olomouckém v okrese Přerov. Pro snadnější
představu o umístění daného mikroregionu může pomoci Obr. 1. Dle statistických údajů ke
konci roku 2007 je Jihomoravský kraj z pohledu počtu obyvatel téměř dvakrát větší něž kraj
Olomoucký a dvakrát větší než kraj Plzeňský. Z pohledu HDP na 1 obyvatele je však
výsledek nejvyšší v Plzeňském kraji (o 472 Kč vyšší než v Jihomoravském kraji). Olomoucký
kraj se vyznačuje nejnižším HDP na 1 obyvatele (13 637 Kč). Také situace na trhu práce
byla nejpříznivější v Plzeňském kraji, kde nezaměstnanost činila 4,43 oproti 6,92
v Jihomoravském kraji a 6,73 v Olomouckém kraji. Kraje jsou relativně srovnatelné v oblasti
zdravotnictví, v Olomouckém kraji je však nejnižší počet lékařů i lůžek na 10 000 obyvatel.
V oblasti sociálního zabezpečení je nejvíce příjemců důchodů zaznamenáno
v Jihomoravském kraji, v kraji Olomouckém a Plzeňském lze tuto úroveň považovat za
srovnatelnou, méně jich je v Plzeňském kraji. Ve všech krajích představují příjemci
starobních důchodů asi 53-54%. Zmiňme také investice na ochranu životního prostředí na
1 obyvatele, které jsou v Jihomoravském kraji přibližně dvojnásobně vyšší než v kraji
Plzeňském a Olomouckém. [2;3]
Mikroregion Běleč je tvořen samosprávnými obcemi severně od Klatov. Obce tohoto
mikroregionu mají 800 a méně obyvatel (průměrně 245 obyvatel), kromě jedné výjimky –
obce Švihov (1642 obyvatel). 16 obcí mikroregionu Lučina se nachází v okrese Tachov.
Obce mají do 1 000 obyvatel (průměrně 384 obyvatel). Výjimku představuje Tachov, který
také nebyl do dotazníkového šetření zařazen. Mikroregion Hranicko zahrnuje 24 obcí. Při
vyloučení 4 obcí, jejichž velikost je větší než 1 000 obyvatel, se dostáváme na průměrnou
velikost obcí tohoto mikroregionu 402 obyvatel. Naproti tomu mikroregion Podluží zahrnuje
obce s průměrnou velikostí 2019 obyvatel. Výjimkou jsou obce Josefov a Nový Poddvorov
o velikosti 414 a 173 obyvatel. Tyto velikosti se teoreticky mohou projevit na míře
dosahování cílů rozvoje obcí i mikroregionu.

Obr. 1 Kraje a okresy České republiky
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Cíl a metodika
Příspěvek si klade za cíl analyzovat společné rysy a problémy vybraných mikroregionů
a také poukázat na disparity mezi těmito mikroregiony. Pro účely příspěvku jsou vybrány
mikroregiony Podluží, Běleč, Lučina a Hranicko a jsou posuzovány ve zvolených oblastech
zkoumání. Analýza a odhalení disparit jsou založeny na pohledu obyvatel mikroregionu, tedy
starostů a občanů každé obce příslušného mikroregionu. Aktuální problémy vybraných
mikroregionů jsou zaměřeny na oblast přínosu mikroregionu pro obec a spolupráce obcí
s krajem, dále na oblast ochrany životního prostředí a oblast sociálně-kulturní.
Podkladová data byla získána v rámci dotazníkového šetření, kdy byly vytvořeny zvlášť
dotazníky pro starosty a zvlášť pro občany obcí spadajících do vybraného mikroregionu.
Mikroregion Podluží pojímá 14 obcí, bylo tedy zpracováno 14 dotazníků od starostů a dále
30 dotazníků od občanů obcí tohoto mikroregionu. V mikroregionu Běleč byly vyhodnoceny
dotazníky od starostů všech 16 obcí příslušejících do tohoto mikroregionu a dále
20 dotazníků od občanů obcí spadajících do mikroregionu. V mikroregionu Lučina byly
vyplněny dotazníky starosty z 15 obcí (výjimkou je Tachov, který není do tohoto šetření
zahrnut) a dále 30 občany z těchto 15 obcí. Dotazníků od starostů všech obcí mikroregionu
Hranicko je 24 a dále bylo vyplněno 42 dotazníků od občanů. Dotazníkové šetření bylo
provedeno v rámci výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit mezi
vybranými regiony“, řešeného za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Příspěvek tedy
prezentuje dílčí výsledky tohoto výzkumného projektu.

Výsledky a diskuse
Obecně lze říci, že venkov a tedy i obce sdružené do mikroregionu trpí určitými
problémy, které se snaží společně řešit. Může se jednat o nevyhovující infrastrukturu,
omezenou dostupnost a kvalitu služeb podporujících podnikání, nedostatek pracovních
příležitostí a vyšší potřebu cestování za prací, omezenou dostupnost zdravotní péče,
nedostatečné sociálně-kulturní podmínky atd. V dotazníkovém šetření byly pokládány otázky
týkající se těchto a dalších oblastí, kde je možné hledat aktuální problémy mikroregionů
a příčiny disparit mezi nimi.
Odpovědi v rámci jednoho mikroregionu jsou často velmi srovnatelné mezi starosty
a občany. Některé odpovědi se však také různí (obvykle dle znalostí, zkušeností, možností
posoudit danou problematiku a odpovědět na danou otázku). V některých případech jsou
velmi bohaté odpovědi občanů a lze říci, že vidí mnohem více problémů, než např.
starostové obcí spadajících do daného regionu. V opačném případě se výstižněji vyjadřují
starostové, protože jsou v dané otázce kompetentnější.
Přínos mikroregionu a kraje pro obec
Ve všech sledovaných mikroregionech jsou za největší přínos mikroregionu pro danou
obec považovány zejména spolupráce obcí, realizace společných projektů, snazší získání
dotací, zprostředkování informací a výměna zkušeností a také rozvoj obce. Mezi názory
starostů a občanů v rámci jednoho mikroregionu, ale i mezi názory ve všech mikroregionech
nejsou příliš velké rozdíly. Rozdíly spočívají v pořadí a míře zastoupení jednotlivých
odpovědí. Pouze v obcích mikroregionu Podluží není zmíněn fakt, že by byl přínos
mikroregionu minimální nebo dokonce žádný. Všichni zástupci obcí zde vidí určitý přínos.
V mikroregionu Běleč je již zaznamenán jeden případ z řad starostů a jeden z řad občanů,
kteří zmiňuji přínos minimální. Shodná a přitom nepříznivá situace nastala v mikroregionech
Lučina a Hranicko. Ačkoli jsou tyto regiony velmi vzdálené, vždy starosta z jedné obce
zmiňuje, že mikroregion nemá pro jejich obce vůbec žádný přínos. Ve stejném smyslu se
zmiňují vždy čtyři občané z obou mikroregionů.
V oblasti přínosu kraje pro obec se shodují názory opět především v mikroregionech
Běleč, Lučina a Hranicko, kde dle odpovědí starostů a občanů kraj přispívá k rozvoji obce
nejvíce prostřednictvím dotací a poskytováním informací a poradenství. Obce mikroregionu
Podluží uvádí na prvním místě poradenství a dále podporu projektů. V případě mikroregionu
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Podluží a Běleč starostové uvedli (vždy s výjimkou jednoho starosty), že nevidí žádné
dlouhodobě vážné problémy ve spolupráci s krajem. Takto odpovědělo pouze 12 z 15
starostů v mikroregionu Lučina a 15 s 24 starostů (68%) obcí v mikroregionu Hranicko.
Především v mikroregionech Hranicko, Lučina, ale i Běleč se objevují vždy tři starostové,
kteří nevidí žádný přínos kraje pro rozvoj obce. To je poněkud zvláštní právě v mikroregionu
Běleč, jelikož 2 starostové zde nevidí žádný přínos kraje pro obec a současně ani žádné
problémy ve spolupráci s krajem.
Ochrana životního prostředí
Obce vybraných mikroregionů přispívají k ochraně životního prostředí celou řadou
opatření. Škály těchto opatření jsou velmi široké. Z četnosti odpovědí jak starostů tak občanů
je zřejmé, že opět ve všech sledovaných mikroregionech převládají stejná opatření.
Nejčastěji je ochrana životního prostředí v obcích naplňována prostřednictvím třídění a sběru
odpadů, plynofikací a kanalizací, výstavbou čističky odpadních vod a co je zajímavé, ve
všech mikroregionech je také často zmiňována péče o zeleň (obvykle jako druhá nejčetnější
odpověď).
Určitá disparita se týká mikroregionu Běleč a Lučina oproti ostatním sledovaným
mikroregionům. Podotýkám, že oba tyto mikroregiony se nacházejí v Plzeňském kraji. Tato
disparita je současně jejich společným rysem a spočívá v otázce ochrany ovzduší. V některý
obcích již existují opatření v podobě ekologického vytápění veřejných prostor nebo příspěvku
na ekologické vytápění v domácnostech. Jiné obce tato opatření pak uvádějí na předních
místech jako možnost, jak zvýšit spokojenost obyvatel obce – společným problémem v obou
regionech je spalování odpadu domácnostmi.
Jiná disparita, avšak velmi pozitivní, se týká mikroregionů Hranicko, Běleč a Lučina. Tato
vyplývá zřejmě z lokalizace a týká se lesů. Některé obce těchto regionů zmiňují význam
lesního hospodářství, tzn. obnovu lesních ploch, péči o lesní pozemky, vykácení lesů
napadených kůrovcem atd.
Jak již bylo zmíněno, k problematice ochrany životního prostředí se občané a starostové
vyjadřují také v souvislosti s návrhy na zvýšení spokojenosti obyvatel obce. Protože ne
všechna zmíněná opatření na ochranu životního prostředí jsou realizována ve všech obcích,
uvádí je potom tyto obce nejčastěji jako možné cesty ke zvýšení spokojenosti občanů. Jedna
obec mikroregionu Lučina by si také přála obchvat obce.
Spokojenost občanů, zaměstnanost, občanská vybavenost obce
Občané i starostové se v dotaznících vyjadřovali také k tomu, zda jsou obyvatelé obce
spokojeni nebo naopak, kde vidí problémy, resp. jaká opatření by mohla vést ke zvýšení
jejich spokojenosti. Všichni se vyjadřovali k několika oblastem. Je to oblast ochrany životního
prostředí (viz výše), zaměstnanosti, občanské a technické infrastruktury, dopravní
obslužnosti, zdravotní péče či zapojení obyvatel do života obce.
Ke zvýšení spokojenosti obyvatel prostřednictvím opatření v oblasti zaměstnanosti se
nejpočetněji vyjádřili starostové a občané mikroregionu Podluží. Zde zdůrazňují především
podporu podnikání a vznik průmyslových zón, dále také navýšení pracovních příležitostí.
Obdobné návrhy se objevují i v ostatních mikroregionech. Na prvním místě je navrhováno
zvýšení pracovních příležitostí, na druhém v mikroregionu Běleč zlepšení dopravního
spojení, v mikroregionu Lučina a Hranicko pak zvýšení podnikatelské aktivity. Na problémy
v oblasti zaměstnanosti byla položena ještě další samostantá otázka. Tentokrát ve všech
mikroregionech starostové i občané zmiňují tři největší problémy v oblasti zaměstnanosti
obyvatel obce. V mikroregionech Běleč a Hranicko jsou zcela stejná pořadí. Největší
problémy představují nedostatek pracovních příležitostí, doprava a vzdálenost.
V mikroregionu Běleč obce vidí především problém v dopravě, dále viz Běleč a Hranicko.
Připomínám, že v této oblasti je patrný problém s dopravou do některých obcí. Šest ze
čtrnácti starostů obcí mikroregionu Podluží nevidí v oblasti zaměstnanosti žádné problémy.
Toto uvádí také vždy 2 občané z mikroregionu Běleč a Lučina. V Podluží a na Hranicku je
zmíněn ještě jeden problém a to neochota pracovat i podnikat a neochota cestovat za prací.
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V oblasti občanské a technické infrastruktury jsou cesty ke zvýšení spokojenosti
obyvatel velmi různorodé. Návrhy na jednotlivá opatření vycházejí z aktuálního stavu obce.
Ve všech mikroregionech jsou obce, které navrhují opravu chodníků a komunikací, výstavbu
hřiště, sportovních areálů a jiných objektů pro volnočasové aktivity. Obyvatelé mikroregionu
Běleč také častěji navrhují zřízení obchodu s potravinami a v mikroregionu Hranicko např.
poměrně často uvádí také potřebu volných bytů, jejich výstavby apod. Oprava či výstavba
komunikací je zmiňována také v oblasti dopravní obslužnosti. Především mikroregiony Běleč,
Lučina a občané Hranicka by uvítali více spojů. Mikroregion Běleč a Hranicko (pouze
pohledem občanů) mají problém s dopravou do některých vesnic. Na Hranicku si také
někteří občané i starostové stěžují na nenavazující autobusové a vlakové spoje.
Poměrně zajímavou se jeví otázka, jak se zapojují obyvatelé obcí do života obce
a v které oblasti (sport, kultura, úprava obce). Tentokrát se projevují mezi jednotlivými
sledovanými mikroregiony naprosté rozdíly. Dle dotazníků se každý mikroregion ubírá trochu
jiným směrem. Snad pouze mikroregiony Podluží a Hranicko lze považovat za podobné.
Obyvatelé těchto mikroregionů se nejvíce účastní kulturních akcí. Vzhledem k určitému
kulturnímu dědictví a řadě lidových tradic a zvyků v těchto oblastech bylo možné tento
výsledek předpokládat. Větší četnost odpovědí je však patrná v případě Podluží. Zde všech
14 starostů uvádí zapojení občanů do kulturních akcí, 12 jich zmiňuje sport a 6 úpravu obce.
Na Hranicku se pro kulturu vyslovilo 87% dotazovaných starostů a 57% dotazovaných
občanů, pro sport 79% a 59% a pro úpravu obce 46% a 31% dotazovaných starostů
a občanů. Zcela opačná situace vládne v obcích mikroregionu Běleč, kde se lidé většinou
zapojují do aktivit úpravy obce (uvádí to 13 ze 16 starostů a 15 z 20 občanů). Nejméně se
pak obyvatelé zapojují do kulturních akcí (jak uvádí 9 starostů a 8 občanů). V mikroregionu
Lučina převažuje účast obyvatel na sportovních akcích obce (dle 86% starostů a 76%
občanů), následuje zapojení se do kulturních akcí (dle 66% starostů a 63% občanů) a také
podíl na úpravě obce (dle 53% starostů a 40% občanů).
Stávající zdravotní péče pro obyvatele obce se jeví dostupná všem starostům
mikroregionu Podluží a Hranicko a také 86% občanů Podluží a 90% občanů Hranicka. Za
dostupnou považují zdravotní péči i v některých obcích zbývajících mikroregionů. V případě,
že obyvatelé vidí v souvislosti se zdravotní péči nějaký problém, jde nejčastěji o problém
s dopravou. V mikroregionu Lučina významný problém představuje uzavřená nemocnice,
která tak chybí 53% starostů obcí mikroregionu a 40% dotazovaných občanů.
Občanskou vybavenost hodnotí někteří starostové i občané ve všech zkoumaných
mikroregionech jako dostatečnou. Ve všech případech jsou však vedle toho další, kteří
poukazují na jisté nedostatky, které jsou velmi obdobné: nedostatek bytů, možností výstavby
apod., nedostatek služeb, obchodů, volnočasových aktivit a v některých obcích mikroregionů
Lučina a Hranicko také chybějící MŠ a ZŠ.
K akcím organizovaným mikroregionem je prováděna osvěta obvyklými a obdobnými
způsoby, jaké bychom předpokládali. Jde zejména o rozhlas, místní zpravodaj, nástěnky
obecního úřadu, internet, zasedání obecního zastupitelstva, případně i letáky, plakáty nebo
SMS. Fakt, že není žádná osvěta prováděna uvádí 1 starosta a 1 občan v mikroregionu
Běleč, 5 starostů a 6 občanů v mikroregionu Lučina a 1 starosta v mikroregionu Hranicko.
Diskuse
Ze získaných dotazníků starostů a občanů obcí tvořících jednotlivé mikroregiony je
možné alespoň zevrubně vyjádřit jisté společné rysy a ještě více případné rozdíly mezi
jednotlivými regiony. Jednotlivé disparity či společné problémy ve vybraných oblastech
zkoumání a ve zvolených mikroregionech se snaží přiblížit následující tabulka č. 1. Jde
o disparity a současně určité společné problémy nebo znaky, které zmínili někteří starostové
nebo občané v rámci dotazníků. Jedná se tedy o určité odlišné skutečnosti některých obcí

166

v rámci daného mikroregionu. Zajímavé je však srovnání s ostatními mikroregiony, ve
kterých se např. daný problém nevyskytuje vůbec.

Tab. 1 Disparity a společné znaky některých obcí vybraných mikroregionů
v daných oblastech zkoumání
Zkoumaná
Mikroregion
problematika
Podluží
Běleč
Lučina
Hranicko
Přínos mikroregionu
minimální
žádný
žádný
Přínos kraje
žádný
žádný
žádný
Ochrana životního
• spalování
• spalování
prostředí
odpadů
odpadů
• péče o lesy
Zaměstnanost

• doprava do
některých obcí

péče o lesy
neochota
pracovat,
podnikat
• doprava do
některých obcí

• potřeba
obchodu s
potravinami

• potřeba
volných bytů
apod.

úprava obce

• nenavazující
spoje
kultura, sport

neochota
pracovat,
podnikat

Občanská vybavenost

Život obce
Zdravotní péče

• péče o lesy

kultura

sport
chybí
nemocnice (je
uzavřená)

Pouze v mikroregionu Podluží se neobjevuje jediná obec, která by uvedla, že nevidí
žádný přínos mikroregionu nebo kraje pro rozvoj obce. Za přínos jsou v obcích pokládány
především možnosti získání dotací, informací, spolupráce obcí a rozvoj obcí. Ojedinělé
problémy v oblasti ochrany životního prostředí se nacházejí v mikroregionech Běleč
a Lučina, kde se vyskytuje otázka ochrany ovzduší (spalování odpadů v domácnostech).
Společným rysem, velmi pozitivním, je pro sledované mikroregiony (kromě Podluží) podíl na
péči o lesní porost. Obce v ostatních případech přispívají k ochraně životního prostředí
zejména opatřeními jako jsou třídění a sběr odpadu, plynofikace, kanalizace, ČOV, péče
o zeleň. Problémů v oblasti zaměstnanosti je zmiňováno více. Liší se mikroregiony Podluží
a Hranicko, kde je uváděn i problém s neochotou a nezájmem podnikat a pracovat.
Mikroregiony Běleč a Hranicko mají problémy s dopravou do určitých obcí, což má mj. vliv
právě i na zaměstnanost. Všichni dotazovaní většinou navrhují ke zlepšení situace
v zaměstnanosti zvýšení pracovních příležitostí a podporu podnikatelské aktivity.
V mikroregionu Běleč je dle výsledků dotazníků v některých obcích nedostatek obchodů
s potravinami. V mikroregionu Hranicko by uvítali více volných bytových možností
a návaznost autobusových a vlakových spojů. Obyvatelé všech sledovaných mikroregionů by
také uvítali více služeb v obcích a větší možnosti volnočasových aktivit a sportu. Obyvatelé
všech obcí zmiňovaných mikroregionů se podílejí určitým způsobem na životě obce.
V Podluží a Hranicku je to zejména život kulturní, v mikroregionu Běleč naopak úprava obce
a obyvatelé Lučiny se věnují nejvíce sportu. Zdravotní péče je většinou dostupná, pokud
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existují problémy, týkají se zejména dopravy. Výjimku představuje mikroregion Lučina, kde je
nemocnice uzavřena a obyvatelům chybí.

Závěr
Lze očekávat a skutečně se i potvrdilo, že v mnoha oblastech zkoumání dosahují
zvolené mikroregiony velmi podobných výsledků, resp. jsou zřejmé stejné či velmi podobné
názory. Vyplývá to ze skutečnosti, že pokud hovoříme o rozvoji mikroregionu, o rozvoji jeho
obcí, nutně hovoříme o stejných či obdobných opatřeních a možnostech řešení. Přesto jsou
na druhé straně znatelné jisté disparity mezi regiony, které pramení v problémech, s nimiž se
daná obec či region potýká. Obvykle je toto způsobeno např. lokalitou, přírodními
podmínkami, ale i zainteresovaností obyvatel, jejich uvědoměním a přístupem.
Pro hlubší analýzu, která umožní nalézt příčiny rozdílů mezi mikroregiony a regiony je
nutné analyzovat jednotlivá města a obce, protože právě ony jsou rozhodujícím zdrojem
tvorby celkové úrovně regionu. Dále, přestože se za centra ekonomického a sociálního
rozvoje v Evropě považují především městské průmyslové aglomerace, venkovské oblasti
jsou neméně významné. Důvodem je např. zabezpečování produkce potravin, poskytování
přírodních zdrojů, poskytování příznivých podmínek pro rekreaci městského obyvatelstva,
rozšiřování možností pro klidné a přírodě blízké bydlení. Protože se však venkov setkává
s řadou problémů, snaží se je řešit právě např. sdružováním několika obcí do mikroregionu
a společným řešením daných nedostatků, projektů atd.
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Consumption, Production and Foreign Trade of Basic
Food Commodities in the Middle East
Mansoor Maitah
Annotation
This paper aims to identify the state and evolution of food security in the Middle East
by analyzing the production, consumption and trade of the basic commodities in the
Arab world, measuring the food dependence of the Arab world in order to draw
policies and plan programs necessary for fight against the food security in this region.
Although the statistics refers to remarkable improvement in the Arab food production,
it is apparent that the food crisis in the Arab world has reached critical extents which
politically and economically threaten the security and stability of the whole region.
Key words: Foreign trade, agriculture, food security, the Middle East, Arab countries.
Anotace
Tato práce si klade za cíl zjistit stav a vývoj produkce základních potravinářských
komodit na Blízkém východě tím, že analyzuje výrobu, spotřebu a obchod se
základními potravinářskými komoditami v arabském světě, s cílem vypracovat
postupy a navrhnout řešení nezbytná pro boj s nedostatkem potravin v tomto
regionu. Arabské země byly v posledním desetiletí svědkem rozdílného vývoje
zemědělské produkce – na jedné straně většina těchto zemí trpí nedostatkem
potravinářských komodit jako je obilí, maso, olej a cukr, na druhé straně disponují
přebytkem jiných komodit, jako jsou ryby a zelenina. Přestože statistiky prováděné
v posledních letech ukazují na pozoruhodné zlepšení výroby potravin na Blízkém
východě, je zřejmé, že potravinová krize v arabském světě dosáhla kritické míry,
která politicky a ekonomicky ohrožuje bezpečnost a stabilitu celého regionu.
Klíčová slova: Zahraniční obchod, zemědělství, poravinová bezpečnost, Blízký
východ, arabské země.
Introduction
The last decade has witnessed different developments in the gross agricultural
production in the Arab countries and in spite of that production improvement, the
Arab countries failed to satisfy the Arab needs of food. The Arab countries have
been suffering of the shortage of food commodities such as grains, meat, oils and
sugar in spite of their surplus in other commodities such as fish and vegetables.
Although the statistics refers to remarkable improvement in the Arab food production,
it is apparent that the food crisis in the Arab world has reached critical extents which
politically and economically threaten the security and stability of the whole region.
The Objective of the paper: This paper aims to identify the state and evolution of
food security in the Middle East by analyzing the production, consumption and trade
of the basic commodities in the Arab world, measuring the food dependence of the
Arab world in order to draw policies and plan programs necessary for fight against
the food security in this region.
Research Methodology and Sources of Data: The study has relied on the
descriptive analytical technique and some statistical methods to estimate the food
dependence indicators in the Middel East. The study has relied as well on the
published data issued by the Arab Organization of Agricultural Development, the
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Food and Agriculture Organization and the previous studies and researches in the
related field.
The Gross Agricultural Domestic Product
The population growth trend in the Arab Worl during 2005-2007 refers to the rising
population number with an increase about 2.3% which is considered as a relatively
high rate compared to the world rate fixed on about 1.10% On the other hand, the
growth rate of the gross domestic product and the agricultural product are instable.
As table No.1 shows the gross domestic product of the Arab countries has risen from
almost $ 1095017.70 billion during the year 2005 to about $ 1297101 billion during
the year 2006, then, to almost $ 1466301 during the year 2007 with a relatively
changed rate reached about 18.45 % and 13%. This shows the strong
contradiction of the relative changing rates for the growth of the gross domestic
product of the Arab world during this period, which is affected by several economic
and pricing factors related to all economic sectors of all Arab countries. Table No. 1
shows as well the raise of the agricultural product value by almost $ 20537.38 billion
during the year 2007 representing about 30% of the agricultural product value in
2005. This contradiction is attributed to the extent of which soil and natural
resources, capital resources are available and the climate conditions suitable for the
agricultural production from one country to another. The table No. 1 as well shows
that the share of agriculural sector is low in most of the Arab countries. The most
strong country in this field is unambiguously Sudan. This sector plays important role
as well in such countries like Morocco, Egypt and Algeria. The share of this sector is
insignificant in the Gulf Council Countries (GCC- Kuwait, Qatar, Oman, Emirates,
Bahrain, Saudi Arabia), since these countries depend mainly on the crude oil sector.
In Somalia the agricultural sector presents the sole resource of income.
Gross Agricultural Product
Country
Jordan

2007

% of GDP

Gross Domestic Product

2006

2005

2007

2006

2005

441.00

3.1

378.00

347.00

13844.00

14101.00

12611.00

3533.00

1.8

3333.00

3003.00

190107.00

164653.00

133583.00

58.00

0.3

53.00

52.00

18277.00

15828.00

13460.00

Tunisia

3626.00

11.5

3411.00

3152.00

31349.00

31712.00

29026.00

Algeria

10325.00

8.0

8812.00

7900.00

127497.00

116600.00

102800.00

Emirates
Bahrain

Djibouti

25.00

3.4

23.00

22.00

720.00

758.00

708.00

Saudi Arabia

10701.00

2.8

10499.00

10208.00

374055.00

352103.00

315338.00

Sudan

16262.00

29.4

13567.00

10735.00

55307.00

43894.00

33157.00

8161.00

17.7

6862.00

5830.00

45923.00

33407.00

28203.00

820.00

63.0

820.00

820.00

1300.00

1300.00

1300.00

Syria
Somalia
Iraq

4346.00

5.0

3713.00

2730.00

85919.00

51620.00

32116.00

Oman

533.00

1.3

509.00

480.00

39963.00

35729.00

30923.00

Palestine

360.96

8.0

351.52

313.58

4512.00

4394.00

4479.70

Qatar

69.00

0.1

64.00

59.00

63127.00

56770.00

42463.00

Kuwait

244.00

0.2

240.00

243.00

111370.00

101634.00

80799.00

1921.00

7.8

1778.00

1683.00

24609.00

22765.00

21558.00
45395.00

Lebanon
Libya

1434.00

2.0

1254.00

1105.00

70005.00

55227.00

Egypt

16586.00

13.8

14213.00

12517.00

119802.00

107378.00

89528.00

8923.00

13.9

9150.00

7067.00

65173.00

65405.00

58956.00

Morocco
Mauritania
Yemen
Total

356.00

13.8

417.00

397.00

2572.00

2741.00

1853.00

2244.00

10.7

1936.00

1768.00

20870.00

19082.00

16761.00

90968.96

6.2

81383.52

70431.58

1466301.00

1297101.00

1095017.70
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Table No. 1: Gross Domestic Product and Gross Agricultural Product

(Current Prices- Million U.S.
Dollars )
* Arabic Organization for Agricultural development - Arab agricultural statistics yearbook 2008, **Own calculations

Table No. 2 indicates the individual per capita changing rate of the gross domestic
product and the agricultural product in the Arab countries. This table shows the per
capita gross domestic product has increased by $ 944.33 in the year 2007 comparing
with the year 2005, representing 27% of the product quantity in the year 2005. The
individual per capita of the gross domestic product varies in the Arab countries
according to varied income sources, volume of economic sectors, population
number in each country as the individual’s per capita average of the domestic
product reaches it highest rate in crude oil producing countries and reaches its lowest
rate in the countries whose economies rely on limited agricultural sectors. The
individual’s per capita average of the agricultural product indicates the extent of that
sector’s efficiency in satisfying the population’s consumption needs of food. The table
indicates that the individual per capita of the agricultural product value has increased
at the Arab world level by $ 50.7 in the year 2007 representing 23% of the
individual’s per capita average in the year 2005. The table shows as well the strong
contradiction in the individual’s per capita average of the agricultural product among
the Arab countries. In some countries the individual’s per capita average is below
$100.
Production of the Basic Food Commodity Groups in the Arab World:
The grains group is considered as one of the most important main food groups for the
Arab consumer and includes wheat, corn, rice and barley. Its total production
recorded 62 million tons at the Arab world level and 2267 million tons at the world
level in the year 2006 with a relative increase estimated by 33.8% and 11.7% as
compared to the year 2002. The Arab production of the grains group represents
about %2.73 of the world gross product. Tables No. 5 and 6 show that the production
of rice and maize has increased by 10% and 1% successively than that of the year
2004, while the barley harvest has declined in the year 2007 as compared to the year
2004 by 32% at the world level. The table also shows the decline of the Arab gross
product of wheat in the year 2007 as compared to the year 2004. The estimated
decline is about 15.14%. The group of vegetable is considered as one of the most
important main components of the Arab people’s food. Tables No. 5 and 6 also show
the production increase of vegetables, fruits by 4.69 and 3.84 million tons in the year
2007 with an increase estimated by 10.7% and 14.5% respectively as compared to
the year 2004. The table also indicates the production increase of pulses and sugar
by 1.59% and 14.57% in the year 2007 as compared to the year 2004.
The production of fish and animal products’ commodities is considered as one of
the most important resources of animal protein and energy for the Arab people.
Table No. 5 shows that these groups have witnessed a tangible increase in their Arab
production volume in the year 2007 as compared to the year 2004. The Arab
production of the red meat has increased by 0.254 million tons in the year 2007 with
an increase estimated by 6.43% as compare to the year 2004. The Arab production
volume represented about 5% of the world production volume of the red meat in the
year 2007. On the other hand, the Arab production of the white meat has decreased
by 0.072 million tons in the year 2007 representing a decline amount of 2.5% as
compared to the year 2004. The world production of white meat has increased by 7.7
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million tons in the year 2006 representing 10.28% of its volume in the year 2002. The
dairy industry has witnessed a continued development in the Arab world during the
recent years as the the Arab production volume increased by 2.43 million tons in the
year 2007 with an increase estimated by 11% as compared to the year 2004. Table
No. 5 shows as well the fish production decrease in the Arab world by 0.191 million
tons in the year 2007 with a decrease estimated by 5.2% as compared to the year
2004. The Arab production of fish represents only 2.57% of the world production in
the year 2006 although the Arab world has broad fisheries and marine coasts
estimated by 22.4 thousand kilometers.
Per Capita Agricultural Product

Per Capita GDP

Country

2007

2006

2005

2007

2006

2005

Jordan

77.06

67.50

63.40

2419.01

2518.04

2304.22

Emirates

744.57

788.13

796.75

40064.35

38934.26

35441.81

Bahrain

55.81

71.37

73.55

182920.1

21315.45

19038.19

Tunisia

352.86

335.97

314.22

3050.71

3123.48

2893.60

Algeria

300.15

261.31

238.27

3706.31

3457.58

3100.49

Djibouti

35.48

33.20

32.30

1021.87

1094.18

1039.46

Saudi A.

441.42

440.34

438.83

15430.04

14767.56

13555.93

Sudan

430.71

373.78

303.27

1464.85

1209.30

936.72

Syria

376.78

325.82

284.68

2120.18

1586.20

1377.17

67.63

69.00

70.39

107.23

109.38

111.59

Iraq

146.42

128.88

97.63

2894.65

1791.74

1148.52

Oman

194.28

199.64

191.39

14566.48

14013.68

12329.74

Palestine

95.73

90.41

83.35

1196.62

1130.09

1190.78

Qatar

56.27

61.44

66.41

51481.35

54495.73

47794.42

Somalia

Kuwait

75.11

78.64

34281.04

33302.48

28183.52

Lebanon

404.57

379.52

84.76
364.09

5182.79

4859.22

4663.77

Libya

248.23

221.05

181.82

12118.20

9735.01

7469.57

Egypt

224.42

195.83

177.12

1621.01

1479.46

1266.88

Morocco

289.32

299.94

234.22

2113.19

2144.00

1954.00

Mauritania

116.12

143.01

136.63

838.95

940.03

637.71

Yemen

104.37

92.63

89.52

970.70

913.01

848.66

G. Average

273.03

250.55

222.33

4400.94

3993.22

3456.61

Table No. 2: Per capita agricultural GDP and per capita GDP (U.S. Dollars )
* Arabic Organization for Agricultural development - Arab agricultural statistics yearbook 2008

The Foreign Trade of the Main Food Commodities
The Arab exports and imports of the flour and grains group have reached 3.2 million
tons and 55.5 million tons in the year 2007. The exports and imports value has
increased due to the rising world prices by $ 0.37 million and $5.5 million, i.e. the
increase estimated by 75.5% and 71.6% successively as compared to the average
of years 2000 to 2004 as shown in tables No. 3 and 4. The wheat and flour come
on top of the trade movement of this group as its exports represent about 47%, while
its imports represent about 48 % out of the grains’ gross exports and imports in the
year 2006. The corn crop comes in the second rank regarding its imports’ value and
quantity which are estimated by 13.3 million tons $2.6 billion in the year 2007
achieving a relative decline less than the year 2006 estimated by11.8 % and 9.7 %

172

for both quantity and value respectively. However, the crop of rice is considered as
one of the most important grain crops in the Arab exports as its exports recorded 3.7
million tons and valued $ 0.45 billion in the year 2007 representing about 52.6%
out of the gross value of the Arab grains exports. Whereas the rice imports
occupied the third place in the gross value of the Arab grains imports
which reached $ 1.95 billion in the year 2007. On the other hand, the barley
exports have declined about 0.6 million tons, while increased the imports’
value and quantity of barley in the year 2006 by 21.2 % and 64.1% as
compared to the year 2002.

2007

2006

2005

2000
-

2004

ITEM

CEREALS AND FLOUR

V.

Q.

866.50

3292.13

V.
703.02

Q.

V.

3366.19

596.93

Q.
2765.00

V.
495.85

Q.
2431.4
3

POTATOES

200.33

708.38

128.94

657.95

123.88

650.49

92.81

481.94

RAW SUGAR

441.74

1462.29

399.55

1243.81

402.33

1292.23

130.89

529.46

PULSES

214.30

443.93

116.06

288.84

105.65

281.53

64.07

137.63

OIL SEEDS

232.82
1451.3
3
1824.0
3
1154.1
9

520.16

240.58

533.30

515.83

154.40

352.38

1172.89

1399.03

774.63

221.84
1048.6
6

688.57

515.00

3313.70

2461.92

3075.16

2183.10

617.15

2117.26

1066.78

2221.01

865.55
1147.0
8

2081.42

814.61

460.23
1727.4
9
1753.9
0

51.73

178.27

52.42

179.58

52.30

179.24

28.29
313.31

VEGETABLE OILS
FRESH AND DRIED
VEGETABLES
FRESH AND DRIED FRUITS
CATTLE (LIFE) (1)
SHEEP AND GOATS (1)

102.12
4583.8
9

478.82

6920.54

468.64

6308.29

430.75

5831.55

RED MEAT

74.05

35.42

71.42

37.65

51.20

20.54

50.92

24.56

POULTRY MEAT

96.11

54.75

88.29

50.15

64.05

37.37

34.64

24.71

MILK PRODUCTS (2)

561.31

1924.02

477.29

1917.27

405.73

1665.21

304.71

843.17

EGGS (3)

23.70
2397.5
1

17.19

24.48

17.04

22.79

24.88

20.68

809.57

1985.97

760.61

38.55
1884.1
2

686.48

982.24

581.11

21.66

7.15

25.65

6.97

24.25

8.68

22.24

7.40

TOBACCO

119.30

35.35

104.82

20.01

145.93

21.80

41.02

11.11

FIBERS

415.87

258.76

487.2

341.68

513.97

392.51

646.78

480.11

COTTON LINT

263.78

134.78

249.12

124.36

283.87

182.13

554.04

389.20

FISH
COFFEE (TOTAL)

Table No. 3: Main agricultural products export
* Arabic Organization for Agricultural development - Arab agricultural statistics yearbook 2008, , **Own
calculations.
(1)1000 head, (2) converted to liquid milk, (3) Eggs for human consumption. * Quantity (Q): 1000 M.T., * Value (V): Million
dollars.

The mentioned tabel also shows a relative increase in the exports volume of
vegetables by 91.8% in the year 2007 as compared to the year 2004. In the same
period the impors of vegetables had witnessed a relative decrease (31.4%) during
the year 2007 as compared to the year 2004.
The trade of poultry meat had witnessed an increase of its exports volume by 30.04
thousand tons in the year 2007 representing almost 121.5% as compared to the
year 2004. Whereas the imports volume of the white meat had witnessed an increase
by 301.53 thousand tons in the year 2007 representing about 43.3 % as compared to
the year 2004. In the same period the exports of red meat had witnessed an increase
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by 10.86 thousand tons representing almost 44.2% as compared to the year 2004.
Whereas the imports volume of the red meat had witnessed an increase by 295.02
thousand tons in the year 2007 representing about 54 % as compared to the year
2004. The trade of fish group had witnessed an increase of its exports and imports
volumes by 228.46 thousand tons and 195.24 thousand tons in the year 2007
representing about 39.3 % and 42.9%.as compared to the year 2004. Finally, the
trade of milk products represent an important aspect of the food commodities trade
as its exports had increased by 1080.85 thousand tons in the year 2007
representing about 128% as compared to the year 2004. Its imports volume had
increased as well by 195.24 thousand tons in the year 2007 representing about 42.9
% as compared to the year 2004.
2007

2006

2005

2000

- 2004

ITEM
V.
CEREALS AND FLOUR
POTATOES
RAW SUGAR
PULSES

Q.

V.

Q.

V.

Q.

V.

Q.

13360.95

55544.68

10171.57

52335.27

10149.64

55846.41

7783.70

377.30

786.92

226.59

588.15

245.28

609.79

212.04

47794.81
577.58

3391.73

9411.80

3219.35

8632.20

2223.14

8166.97

1368.95

5691.57

598.32

1208.55

527.20

1287.28

527.54

1316.14

438.07

995.63

OIL SEEDS

1173.82

2837.01

965.63

2747.04

1009.72

2752.41

5042.25

32355.73

VEGETABLE OILS
FRESH AND DRIED
VEGETABLES
FRESH AND DRIED
FRUITS
CATTLE AND
BUFFALOES (LIFE)
GOAT AND SHEEP (1)

2747.72

3430.68

2629.64

4305.88

2483.50

4115.71

1352.11

2930.76

875.08

2464.20

821.57

2409.20

802.34

2174.35

720.67

1874.26

1676.63

3250.44

1564.52

3092.71

1567.80

3207.82

1131.00

2682.78

288.92

588.70

291.60

596.27

256.20

545.65

399.49

588.93

957.71

13615.35

916.48

12935.52

1042.04

13209.98

694.95

11661.15

RED MEAT

1755.26

839.97

1464.46

759.54

1509.22

731.11

1004.99

544.95

POULTRY MEAT

1349.39

997.52

1192.91

925.76

1288.15

1028.82

759.83

695.99

MILK PRODUCTS (2)

9713.98

4513.91

12572.32

3792.04

12458.12

3642.96

12297.41

2497.55

EGGS (3)

157.88

74.01

150.98

78.43

145.85

86.04

109.97

79.06

FISH

991.05

649.50

853.58

666.14

769.47

623.05

521.08

454.26

TOBACCO

464.02

156.49

394.13

158.12

396.11

133.21

1079.36

195.45

TEA

632.53

289.41

607.65

276.48

607.36

276.89

643.54

306.64

COCOA

329.49

127.45

278.32

93.59

134.34

59.18

186.12

77.94

COFFEE

564.29

310.58

452.20

278.17

369.63

275.65

283.53

256.51

FIBERS

230.41

122.84

231.22

134.27

172.41

145.69

195.09

140.00

1095.41

3918.59

916.00

3707.31

937.33

3942.16

1032.68

4791.87

ANIMAL FODDERS

Table No. 4: Main agricultural products import
* Arabic Organization for Agricultural development - Arab agricultural statistics yearbook 2008, , **Own
calculations.
(1)1000 head, (2) converted to liquid milk, (3) Eggs for human consumption. * Quantity (Q): 1000 M.T., * Value (V): Million
dollars.

The Study has Concluded Several Results as Follows:
a- The value of Arab agricultural product has increased by 27% and individual’s per
capita average has increased by 56 % in the year 2007 as compared to the year
2004.
b- The production of wheat has decreased by 16%, rice by 10%, and barley by 31%
comparing with the year 2004.
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c- The production of pulses, vegetables, fruits, and sugar has increased by1.6%,
10.7%, 14.5%, and 11.5% respectively.
d- The Arab production of red meat and dairy products has increased by 6.4% and
11%, while the production of poultry meat and fish has decreased by 3 % and 5.3%
respectively.
e- The imports quantity of pulses, vegetables, fruits and sugar has increased by 21%,
31%, 21% and 65% respectively.
f- The imports quantity of red meat, fish and dairy products has increased by 54%,
43%, and 29% respectively.
g- The self-sufficiency ratios of the group of cereals, pulses and sugar recorded
48.96%, 65.34%, and 29.32%, while reached 99.17%, 101.79% and 96.3 % for
potatoes, vegetables and fruits respectively in the year 2007. The self-sufficiency
ratios of red meat, poultry meat, fish and dairy products reached 83.96%, 74.88%,
104.86% and 69.80% successively.
h- The Arab World is self-sufficient just in two commodities, vegetables and fish.
i- The Arab food gap of the group of cereals, pulses, and sugar has increased by
6.24%, 3.22%, and 5.48% during the year 2007 as compared to the year 2004.
Whereas the commercial value of potatoes export has increased inspite that the food
gap of this commodity has increased, the export commercial value of red meat,
poultry meat and dairy products has increased during the year 2007 as compared to
the year 2005 by 44.6%, 50% and 38% respectively. However, the vegetables and
fish groups have recorded a trade surplus by
$ 948.95 million and $ 1406.64
million in the year 2007 successively.

AVAILABLE
ITEM

S.S.R.

FOR

%

CONSUMPTION

BALANCE

IMPORTS

EXPORTS

V

Q

V

Q

48.96

102379.98

12494.45

52252.55

13360.95

55544.68

866.50

3292.13

50127.43

WHEAT AND
FLOUR

47.76

48033.09

6201.60

25093.43

6520.11

26646.65

318.51

1553.22

22939.66

MAIZE

36.00

20925.87

2598.17

13392.77

2603.88

13419.07

5.71

26.30

7533.10

RICE

75.65

9822.42

1455.92

2392.05

1911.80

3701.57

455.88

1309.52

7430.37

BARLEY

29.70

14892.10

1951.17

10469.28

1951.63

10472.44

0.46

3.16

4422.82

POTATOES

99.17

9452.21

195.97

78.54

396.30

786.92

200.33

708.38

9373.67

PULSES (TOTAL)

65.34

2205.86

384.02

764.62

598.32

1208.55

214.30

443.93

1441.24

101.79

47518.72

(948.95)

(849.50)

875.08

2464.20

1824.03

3313.70

48368.22

FRUITS (TOTAL)

96.38

31345.48

522.44

1133.18

1676.63

3250.44

1154.19

2117.26

30212.30

SUGAR(REFINED)
FATS &
OILS(TOTAL)

29.32

10347.87

2949.99

7313.55

3391.73

8658.86

441.74

1345.31

3034.32

37.86

4339.50

2016.99

2696.59

3630.57

3975.04

1613.58

1278.45

1642.91

MEAT (TOTAL)

80.07

8768.81

2936.08

1747.32

3106.24

1837.49

170.16

90.17

7021.49

RED MEAT

83.96

5015.90

1682.80

804.55

1756.85

839.97

74.05

35.42

4211.35

CEREALS
(TOTAL)

VEGETABLES
(TOTAL)

POULTRY MEAT
FISH
EGGS
MILK & DAIRY
PROD.
TOTAL

V

PRODUCTION
Q

74.88

3752.91

1253.28

942.77

1349.39

997.52

96.11

54.75

2810.14

104.86

3291.61

(1406.46)

(160.07)

991.05

649.50

2397.51

809.57

3451.68

96.19

1490.51

134.18

56.82

157.88

74.01

23.70

17.19

1433.69

69.80

35255.04

3952.60

10648.30

4513.91

12572.32

561.31

1924.02

24606.74

23231.31

32698.66

9467.35

Table No. 5: Food balance sheets for major food commodities for year 2007.
* Arabic Organization for Agricultural development - Arab agricultural statistics yearbook 2008, **Own calculations.
* S.S.R.: self sufficient rate , * Quantity (Q): 1000 M.T., * Value (V): Million dollars.
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AVAILABLE
ITEM
CEREALS
(TOTAL)
WHEAT AND
FLOUR

S.S.R.

FOR

%

CONSUMPTION

BALANCE
V

IMPORTS
Q

V

EXPORTS
Q

V

PRODUCTION
Q

55.20

96437.74

8505.89

43208.77

9194.68

46211.43

688.79

3002.66

53228.97

53.73

50314.05

4452.83

23280.08

4731.52

24823.07

278.69

1542.99

27033.97

MAIZE

44.32

16841.35

1555.15

9377.90

1570.92

9460.14

15.77

82.24

7463.45

RICE

73.18

9222.28

1245.16

2473.41

1534.70

3481.34

289.54

1007.93

6748.87

BARLEY

51.64

12573.10

868.21

6080.93

897.21

6294.11

29.00

213.18

6492.17

100.61

POTATOES

9304.38

98.18

(56.83)

229.15

609.15

130.97

665.98

9361.21

PULSES (TOTAL)
VEGETABLES
(TOTAL)

62.12

2283.60

380.57

864.94

458.56

1057.78

77.99

192.84

1418.66

100.12

43621.45

5.50

(51.63)

652.53

1802.54

647.03

1854.17

43673.08

FRUITS (TOTAL)

96.04

27456.44

309.68

1086.87

1086.46

2717.51

776.78

1630.64

26369.57

SUGAR(REFINED)
FATS &
OILS(TOTAL)

34.80

7817.50

1208.96

5097.14

1413.40

5856.33

204.44

759.19

2720.36

31.11

5822.88

2473.48

4011.49

3218.18

4642.51

744.70

631.02

1811.39

MEAT (TOTAL)

83.02

8237.80

1989.93

1398.94

2098.49

1462.16

108.56

63.22

6838.86

RED MEAT

87.63

4515.49

1092.75

558.79

1154.38

588.06

61.63

29.27

3956.70

POULTRY MEAT

77.43

3722.31

897.18

840.15

944.11

874.10

46.93

33.95

2882.16

101.63

3584.22

(858.46)

(58.46)

649.83

572.51

1508.29

630.97

3642.68

96.32

1462.84

42.45

53.76

73.56

79.10

31.11

25.34

1409.08

70.96

31246.77

2633.35

9072.95

2977.95

10138.59

344.60

1065.64

22173.82

FISH
EGGS
MILK & DAIRY
PROD.
TOTAL

16789.53

22052.79

5263.26

Table No. 6: Food balance sheets for major food commodities for year 2004.
* Arabic Organization for Agricultural development - Arab agricultural statistics yearbook 2008, **Own calculations.
* S.S.R.: self sufficient rate, * Quantity (Q): 1000 M.T., * Value (V): Million dollars.

The Study has Introduced the Following Recommendations:
a- The Arab countries should develop the infrastructure in the agricultural areas,
encourage the agricultural production and expand the cultivation of grains crops in
order to ensure food production.
b- The Arab countries should establish common agricultural projects in the areas
which have large agricultural resource potentials such as Sudan and Egypt to
improve the situation in the forthcoming period.
c- The Arab countries should well-manage and exploit the soil and water resources
and should exploit the uncultivated areas which estimated 69.6 million hectare in this
region.
d- The Arab countries should improve the infrastructure of fisheries and increase the
managed investments in this sector in order to fully exploit the available fish
resources and satisfy a large portion of food and gap.
d- The Arab countries should improve the local breeds of animal wealth, increase its
production, increase the fodder resources and apply modern production and
marketing methods.
e- The Arab countries should provide agricultural loans and reduce their costs.
f- The Arab countries should modify the domestic and foreign policies in order to
activate the Arab economic integration, the free Arab trade zone through the Arab
League, work to modernize investments law an developing the fiscal policies related
to exchange rate policies.
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g- The Arab countries should provide a strategic inventory sufficient for longer time
so as to meet the emergent food shortage cases.
Conclusion
The economies of the Middle East region are diverse in terms of economic structure,
living standards, and food security. They may be divided into two groups, highincome countries, whose entire economies are dominated by petroleum and natural
gas, and low and middle-income countries with more diversified economic structures,
including a more significant agricultural sector. Across these differences, most of the
economies of the region, are heavily dependent on the energy production, either
directly as the major source of export revenues or indirectly though remittances from
laborers working on energy-rich countries.
The Middle east region suffers from a scarcity of rain and water resources, putting
severe limits on future growth in agricultural production. In response to growth in
population and per-capita incomes, the region has turned to imports when trying to
satisfy the demand for food. Although researchs and statistics refers to a remarkable
improvement of the Arab food production, the food crisis has reached certain limits
that actually threaten the Arab region.
For some countries in the region, the fact that food imports correspond to a large
share of total export earnings is an indication of country-level food insecurity. The
countries of the region are diverse in terms of their current economic structure,
geographical location, and growth prospects. It is essential to let trade play a major
role in improving future food security. For most countries, the core, integrated
elements in such a strategy include resolution of external and internal conflicts;
macroeconomic stability; rapid accumulation of physical and human capital; and,
relative to the current situation, increased reliance on market forces and the private
sector, and rapid diffusion of more ecologically-friendly farming practices. The
policies of the outside world can facilitate economic progress in the Middle East
region in many ways, perhaps most importantly by providing market access to the
region´s exports and contributing to equitable and lasting solutions to the region´s
conflicts.
Finally, many Arab countries, especially those with the highest food insecurity
problems, are fully engaged in conflicts. A more peaceful environment would also
reduce the likelihood that countries pursuing trade-based food security strategies
would be exposed to international blackmail. Diversified trade and political alliances,
food stocks, and support for a rule-based international trading system would serve
the same end.
Among the most important recommendations introduced by the study are the
necessity of modifying the Arab domestic and foreign policies in order to
activate the Arab economic integration and establish the Arab common market,
so as the Arab world could overcome the expected food crisis during the
forthcoming period. The Arab countries should also transfer from the food
dependence area into the independence area, so as the Arab world could
awake up and ease the expected effects of that crisis.
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Konkureceschopnost regionů
Měrtlíková Libuše
Abstrakt:
Cílem příspěvku je stručně popsat regionální výkonnost, její faktory jako předpoklad
regionální konkurenceschopnosti a situaci v porovnávání dynamiky růstu regionální
konkurenceschopnosti s ohledem na možnosti použití různých metod porovnávání výsledků
regionu Vysočina s ostatními regiony ČR.

Klíčová slova:
Region, konkurenceschopnost, regionální výkonnost, metoda komparace

1. Úvod
Problematika regionů, jejich rozvoje a rozvojové strategie se dostává do popředí zájmu
v České republice od konce 90. let minulého století a na začátku 21. století. Osamostatnění
regionů, zvýšení odpovědnosti územní a místní samosprávy za rozvoj spravovaného území
sebou přinesly potřebu zabývat se touto problematikou jak po stránce praktické, tak i po
stránce teoretické. Tato samostatnost se projevuje i v současném výkonu veřejné správy,
kdy na základě principu subsidiarity obce a kraje získaly rozsáhlé pravomoci v oblasti řízení
a rozhodování o prioritách rozvoje v rámci daného regionu včetně zpracování rozvojových
strategií a využívání prvků strategického řízení. Každá relevantní strategie musí nutně
vycházet z provedené analýzy území, jeho možností a zdrojů, musí vycházet z možných
příležitostí a předpovídat a eliminovat možné hrozby. Pro tvorbu dlouhodobé strategie
rozvoje regionu je podstatné na podkladě získaných informací vytvořit reálnou vizi, která
sjednotí i jednotlivé aktéry regionu tím, že je pro ně prospěšná a zajímavá a umožňuje tak
vznik dlouhodobého záměru rozvoje. Cílem příspěvku je přiblížit vybrané metody měření
konkurenceschopnosti regionů a na představit dynamický model komparace krajů používaný
na KÚ Vysočina. Metodika používá metod deskripce a komparace.

2. Regionální rozvoj
Regionální rozvoj je charakterizován jako proces, který směřuje k vytváření
prosperujícího, životaschopného území, které umožňuje produkovat výrobky a služby
především využitím místního potenciálu a místních zvláštností.
Nejčastěji je regionální rozvoj definován z pohledu jeho cílů. 1 Místní a regionální rozvoj
je cílená aktivita firem, místních a regionálních samospráv a dalších místních zájmových
skupin, zaměřená na maximalizaci využití ekonomických zdrojů v daném území. To
umožňuje zvyšovat ekonomický růst, tvorbu pracovních míst a kvalitu života pro všechny.
Místní a regionální rozvoj je tedy společenství o neustálém zlepšování investičního klimatu a
podnikatelského prostředí, které zvyšuje jeho konkurenční schopnost, zajišťuje práci a
zlepšuje výstupy (tržby). 2
Jako hlavní faktory regionálního rozvoje je možné uvést existující disponibilní zdroje,
zejména přírodní zdroje a životní prostředí, lidský potenciál území, ekonomickou strukturu,
zahraniční investice a moderní infrastrukturu. Pokud budeme za regiony považovat jednotlivé
kraje, můžeme mluvit o regionální ekonomické a inovační výkonnosti na úrovni krajů, tedy
1

Ježek,J.:Budování konkurenceschopnosti měst a regionů
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NUTS III. Regiony vznikly na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Každý kraj vznikl na území bývalých okresů regionu a převzal území determinované minulým
vývojem, postavením v národní ekonomice, s určitou infrastrukturou, přírodními zdroji a
daným počtem a kvalifikací pracovní síly. V minulém společenském systému se stát svými
zásahy snažil o přibližně stejné postavení regionů, které se v tržním prostředí začalo výrazně
diverzifikovat na podkladě rozdílných podmínek přírodních, faktorového vybavení a úrovně
lidských zdrojů. Tento proces představuje diverzifikaci regionů a projevuje se vznikem
disparit, které se začaly projevovat v období restrukturalizace a transformace plánované
ekonomiky na tržní a dále výrazně prohlubovat s růstem nezaměstnanosti v období
ekonomické krize v roce 1997.
Česká republika na základě zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
rozděluje regiony do čtyřech kategorií:
• Strukturálně postižené regiony – které jsou zatížené projevy strukturálních
změn
• Hospodářsky slabé regiony – vykazují nižší ekonomickou úroveň, než je
průměr ČR
• Venkovské regiony – s nízkou hustotou osídlení a nízkým podílem průmyslu
• Ostatní regiony, jejichž podpora státem je žádoucí, např.příhraniční regiony,
bývalé vojenské prostory
Cílem státní politiky je snažit se vytvářet podmínky pro rozvoj regionů, pro to, aby zaostalé
regiony mohly čerpat pomoc ze státních a evropských prostředků a měly šanci urychlit svůj
rozvoj a dosáhnout zlepšení ve všech rozhodujících parametrech. Základním nástrojem
regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj, je Strategie
regionálního rozvoje České republiky pro období 2007–2013. Zabezpečuje provázanost
národní regionální politiky s regionální politikou Evropské unie a také s ostatními
odvětvovými politikami. Ze Strategie regionálního rozvoje vycházejí regionálně zaměřené
rozvojové programy financované výhradně z národních zdrojů nebo spolufinancované ze
zdrojů Evropské unie. Pro rozvoj jednotlivých regionů je důležitá i kohezní politika EU. Cílem
kohezní politiky je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti
nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti
za účelem harmonického vývoje EU. Ve finanční perspektivě současného programového
období 2007-2013 je kohezní politika z hlediska výdajů a s podílem 35,7 % na celkovém
rozpočtu EU - 347,410 mld. € nejvýznamnější politikou EU (po Společné zemědělské
politice). 3

3. Regionální konkurenceschopnost
Regionální konkurenceschopnost se podstatným způsobem liší od konkurence mezi
firmami či jednotlivci. Je podmíněna působením jednotlivých faktorů, které se v daném
regionu vyskytují a jejich vzájemnou kombinací, takže je podmíněna multifaktorově. Vzniklé
místní prostředí podmiňuje příznivou atmosféru v regionu, vzájemnou spolupráci, důvěru a
ochotu v regionu investovat a v něm se angažovat a spolupráce jednotlivých aktérů –
podnikatelských subjektů, státní správy a samosprávy, neziskových organizací a domácností
– tak vytváří synergické efekty spolupráce v regionu. 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 nebo
službách v jiných regionech poskytovaných. Vedle toho se příznivě projeví také zvýšená
nabídka pracovních příležitostí, která může být využita i pracovní silou z regionů s časově
únosnou dostupností, tzv. pozitivní kruh konkurenceschopnosti.
Konkurenční schopnost země je v podstatě taková úroveň, při které může země
v podmínkách svobodné a zdravé konkurence vyrábět zboží a poskytovat služby, které
3
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uspokojují preference mezinárodních trhů, přičemž země současně dlouhodobě zabezpečuje
a zvyšuje reálný důchod svých občanů. 4
Takováto definice konkurenceschopnosti v sobě obsahuje možnost produkovat
mezinárodně konkurenceschopné zboží a zároveň zabezpečovat růst životního standardu
obyvatel. Konkurenceschopnost státu, potažmo i regionu vychází z konkurenční výhody,
která je výsledkem synergického efektu podnikatelských subjektů, institucí státní správy,
které v regionech vytvářejí přirozené shluky – klastry. Uvnitř klastrů dochází potom
k intenzivním vazbám, rozvoji spolupráce a vzniká celá řada pozitivních efektů, které jsou
přínosné pro všechny zúčastněné.
Globalizace ekonomiky, stejně jako i její regionalizace způsobují zostřující se konkurenci
regionů, měst a obcí a vyvolávají změny v oblasti regionální politiky. Stále vzrůstá význam
místních a regionálních zainteresovaných subjektů, které se snaží tuto politiku usměrňovat a
realizovat tak své zájmy v oblasti rozvojového procesu. Ježek 1 uvádí, že v posledních
přibližně dvaceti letech jsme svědky výrazného nárůstu vlivu místních a regionálních
samospráv na tvorbě regionální politiky. Platí to pro téměř všechny členské země EU 6 .
Významným dokumentem v této oblasti je koncept „Evropa regionů“, kdy se proces tvorby
regionální politiky významným způsobem přiblížil participativnímu modelu, kdy se tvorby
regionální politiky účastní různé stupně veřejné správy a také soukromé subjekty.

3.1 Měření konkurenceschopnosti regionů
Vyvstává problém měření regionálního rozvoje a regionální konkurenceschopnosti a
stanovení jednotné metodiky na posouzení dynamiky rozvojových procesů a stanovení
ekonomické úrovně regionu.
Pokud se budeme zabývat publikovanými metodikami nebo i modely hodnocení
regionální konkurence a konkurenceschopnosti, dojdeme k závěru, že v současné době je
situace poněkud nepřehledná, existuje celá řada prováděných výzkumů a šetření s cílem
posoudit úroveň a dynamiku regionálního rozvoje.
Kadeřábková 7 provádí hodnocení regionální ekonomické výkonnosti na podkladě
komplexních ukazatelů, vytvářejících souhrnný index ekonomické výkonnosti. Index
zahrnuje ukazatele HDP na obyvatele, produktivitu práce, míru nezaměstnanosti a tvorby
hrubého fixního kapitálu na obyvatele. Souhrnná úroveň je vyjádřená jako průměr percentil,
které odrážejí pořadí kraje v v rámci jednotlivých dílčích ukazatelů. Druhým ukazatelem je
regionální inovační výkonnost, která zahrnuje inovační aktivity a technologické schopnosti
regionu, vyjádřené pomocí výdajů na výzkum a vývoj přepočtených na obyvatele, výdaje v %
HDP a zaměstnanost ve výzkumu a vývoji na tisíc obyvatel. Dalším ukazatelem je
kvalitativní struktura přidané hodnoty a přímé zahraniční investice.
Na Vysočině se podle výsledků výzkumu za roky 2001 – 2005 dynamicky zvyšují
především výdaje na výzkum a vývoj, které jsou z 98 % tvořeny podnikatelským sektorem a
rovněž zahraniční přímé investice (což souvisí s koncernem Bosch v Jihlavě).
Jánský 8 porovnává ekonomickou výkonnost jednotlivých regionů na podkladě ukazatelů
výkonnosti: hrubého domácího produktu, hrubé přidané hodnoty a tvorby fixního
4

Garelli, definice přijatá na půdě OSN
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kapitálu v období let 2002 – 2006. Pro posouzení regionů jsou použity základní statistické
charakteristiky aritmetický průměr a variční koeficient, pro posouzení dynamiky vývoje
v časových řadách je použito průměrných koeficientů růstu.
Závěr výzkumu je, že makroekonomický vývoj v ČR je příznivý, tempo růstu HDP je
vysoké, úroveň HDP na obyvatele je však ve všech regionech pod průměrem ČR, z důvodu
vysoké tvorby HDP v Praze. Praha se svým zázemím představuje hlavní rozvojový pól ČR,
ke kterému se přibližují regiony s nízkou úrovní nezaměstnanosti. Dalším závěrem je, že se
prohlubují sociálně ekonomické problémy vybraných venkovských oblastí, způsobené
útlumem zemědělské činnosti zejména v oblastech se ztíženými podmínkami hospodaření.
Ve většině krajů existují poměrně velké vnitřní sociálně ekonomické rozdíly.
Závěrem bych chtěla přiblížit dynamický model komparace krajů autora M. Šulce,
vedoucího odboru analýz kraje Vysočina, jehož výsledky byly publikovány v publikaci Jak se
žije na Vysočině. 9 Tento model je součástí webových stránek kraje Vysočina www.krvysocina.cz. Cílem modelu je podat přehled o aktuální výkonnosti krajů a zohlednit i
potenciál dalšího rozvoje, tedy dynamickou složku vývoje zvolených ukazatelů. Zvolená
metodika
vychází
z publikace
Jaroslava
Kahouna
„Ukazatele
regionální
konkurenceschopnosti v ČR“. Do modelu byly zahrnuty ukazatele, u nichž existuje průkazná
časová řada od roku 2000 a jejichž regionální vypovídací schopnost není příliš zkreslena.
Celkové pořadí krajů je zřejmé z obrázku 1. Na ose x je zaznamenána úroveň – směrem
doprava se zvyšuje, na ose y dynamika vývoje za roky 2000 až 2007.

3.2 Dynamický model komparace krajů

Obr. 1 Celková pozice krajů – průměr pořadí všech ukazatelů
V oblasti makroekonomického vývoje jsou hodnoceny tyto ukazatele:
• produktivita práce,
• zaměstnanost,
• nezaměstnanost,
• průměrná tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele,
9
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•

čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele.

Celková pozice krajů je zřejmá z obrázku číslo 2.

Obr. 2 Celková pozice krajů – makroekonomické ukazatele
V oblasti inovační schopnosti krajů jsou hodnoceny tyto ukazatele:
• průměrné výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele
• přímé zahraniční investice na obyvatele
• počet zaměstnanců ve výzkumu v regionu na 1000 zaměstnanců
• počet vysokoškoláků zaměstnaných v NH
Inovační

výkonnost kraje Vysočina v komparaci s ostatními kraji je znázorněna na obr. 3.

Obr. 3 Celková pozice krajů - inovační výkonnost
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Posledním sledovaným makroekonomickým ukazatelem je kvalita života, zahrnující
kriminalitu, emise na km2, průměrnou hrubou měsíční mzdu a střední délku života. Výsledky
porovnání zachycuje tabulka 4.

Obr. 4 Celková pozice krajů – kvalita života

Shrnutí:
Cílem příspěvku bylo pokusit se přiblížit problematiku měření ekonomické výkonnosti a
konkurenceschopnosti regionů v ČR. Závěrem je možno říci, že existuje celá řada přístupů,
které se tímto problémem zabývají, není možné jednoznačně říci, který z nich je přínosnější
a validnější. Důležité je, že v dnešní době existuje řada subjektů, které se tímto výzkumem
zabývají a dokážou přinést relevantní podklady pro rozhodování na úrovni veřejnoprávního
managementu.
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VYUŽITÍ CBA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE: MOŽNOSTI A OMEZENÍ
Simona Miškolci

Abstrakt:
Cílem příspěvku je rozebrat možnosti využití ekonomického hodnocení pro
podporu rozhodování v oblasti regionálního rozvoje. V první části je shrnut teoretickometodologický rámec ekonomického hodnocení a vymezen pojem ekonomické
hodnoty. Druhá část příspěvku je zaměřena na diskusi možností a omezení využití
metody analýzy nákladů a přínosů (CBA) v kontextu rozhodování o projektech
rozvoje regionů a s využitím případové studie projektu naučné stezky odvozena
doporučení pro rozšíření CBA o zohlednění netržních přínosů a nákladů projektů.
Klíčová slova:
regionální rozvoj, programy, CBA, ekonomická hodnota, netržní hodnocení
Úvod
Rozhodování v oblasti regionálního rozvoje a jeho udržitelnosti je komplexním
procesem, při kterém by měly být respektovány demokratické principy a
zohledňovány veškeré potenciální společenské dopady rozhodnutí po stránce
ekonomické, ekologické i sociální. Jedním z nástrojů využitelných pro podporu
rozhodování o alokaci omezených zdrojů mezi jednotlivé rozvojové priority je finanční
analýza. S jejím využitím je možné získat informace o společenské hodnotě zdrojů,
nezbytných pro realizaci zamýšlených projektů/programů a jejich očekávaných
přínosů pro společnost.
Nejčastěji se metod finanční analýzy využívá pro podporu rozhodování v soukromých
podnicích, kde jsou veškeré rozvojové investiční projekty podrobeny analýze
ekonomické efektivnosti. V současné době je však možné pozorovat postupné
zavádění metod finanční analýzy ve veřejné správě, které je podporováno i
požadavky EU pro příjem pomoci ze strukturálních fondů. Zpracování CBA (Cost
Benefit Analysis – analýza nákladů a přínosů) je povinné pro velkou část projektů
ucházejících se o podporu z prostředků strukturálních fondů EU i národních zdrojů
(např. LEADER).
Ačkoli je CBA sofistikovanou a široce využívanou metodou finanční analýzy, při
využití pro hodnocení veřejných projektů je nezbytné respektovat určitá teoretickometodologická omezení. Cílem příspěvku je s využitím analýzy a syntézy
sekundárních informací z odborné literatury rozebrat možnosti využití ekonomického
hodnocení pro podporu rozhodování v oblasti regionálního rozvoje. V první části je
shrnut teoreticko-metodologický rámec ekonomického hodnocení a vymezen pojem
ekonomické hodnoty. Druhá část příspěvku je zaměřena na diskusi možností a
omezení využití metody analýzy nákladů a přínosů (CBA) v kontextu rozhodování o
projektech rozvoje regionů a s využitím metody případové studie projektu naučné
stezky odvozena doporučení pro rozšíření CBA o zohlednění netržních přínosů a
nákladů projektů.
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Teoreticko-metodologická východiska CBA, materiál, metody
Teoretické základy metody analýzy nákladů a přínosů (CBA – Cost Benefit
Analysis) byly definovány již koncem 19 století, kdy byla tato metoda používána při
hodnocení infrastruktury ve Francii. Metoda CBA, která byla od svého počátku
zaměřená na využití ekonomické analýzy pro podporu efektivního rozhodování, byla
dále rozpracovávána v kontextu vývoje neoklasické ekonomické teorie blahobytu
(Willing, 1976; Varian, 1984). Je využitelná pro ekonomické hodnocení politik a
investičních projektů a to ex ante – kdy slouží pro podporu rozhodování o realizaci
politiky/projektu, nebo ex-post – kdy ověřuje relevanci ex-ante CBA, přispívá k
hodnocení ekonomické efektivnosti realizovaného projektu a podporuje proces
neustálého zdokonalování rozhodování a poznávání způsobů ovlivnění blahobytu.
Kriteriem pro přijetí politiky či projektu podle CBA je, že současná hodnota
společenských přínosů PV(SB) převyšuje současnou hodnotu společenské nákladů
PV(SC) souvisejících s realizací politiky/projektu
PV ( SB ) − PV ( SC ) > 0 .

(1)

Společenské přínosy jsou měřeny s využitím součtu WTP - ochoty platit za přínosy
z realizace politiky/projektu všech jednotlivců, kteří realizací získávají (G – gainers).
Současnou hodnotu společenských přínosů je možno formálně vyjádřit jako:
PV ( SB ) = ∑ WTPi ,Gt ⋅ (1 + s ) − t ; kde

(2)

i ,t

WTPi,tG – ochota i-tého jednotlivce, který v důsledku realizace politiky/projektu
získává platit za přínosy v období t; (1+s)-t – diskontní faktor pro období t, kde s je
společenská diskontní sazba.
Společenské náklady realizace politiky/projektu mohou být alternativně měřeny
součtem WTP - ochoty platit za odvrácení újmy jednotlivců, kteří v důsledku
realizace projektu ztrácejí (L – looser) nebo mírou WTA - ochoty přijmout kompenzaci
za újmu, která je jednotlivcům realizací způsobena. Současnou hodnotu
společenských nákladů je pak možné vyjádřit ve tvaru:
PV ( SC ) = ∑ WTPi ,Lt ⋅ (1 + s ) − t ; nebo alternativně
i ,t

(3)
PV ( SC ) = ∑ WTAiL,t ⋅ (1 + s ) − t , kde

(4)

i ,t

WTPi,tL – ochota i-tého jednotlivce, který v důsledku realizace ztrácí, platit za
odvrácení nákladů, které by mu vznikly realizací projektu/politiky v období t; WTAi,tL –
ochota i-tého jednotlivce, který v důsledku realizace ztrácí, přijmout finanční
kompenzaci za akceptaci nákladů, které by mu vznikly realizací projektu/politiky
v období t; (1+s)-t – diskontní faktor pro období t, kde s je společenská diskontní
sazba.
Kaldor-Hicksův kompenzační test, který vyjadřuje skutečnost, že jednotlivci mající
z realizace politiky/projektu prospěch jsou schopni kompenzovat ty, kteří změnou
ztrácejí a ještě mohou získat čistý přínos, je možno vyjádřit ve tvaru:
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⎧
⎫
−t
G
L
−t
⎨∑ WTPi ,t ⋅ (1 + s ) − ∑ WTPi ,t ⋅ (1 + s ) ⎬ > 0 ;
⎩ i ,t
⎭

(5)

kde
WTPi,tG – ochota i-tého jednotlivce, který v důsledku realizace politiky/projektu
získává za přínosy v období t; WTPi,tL – ochota i-tého jednotlivce, který v důsledku
realizace politiky/projektu ztrácí za odvrácení nákladů, které zaznamená v důsledku
změny v období t;
Má-li jednotlivec na to, co v důsledku realizace projektu či politiky ztrácí právní nárok
(vlastická práva) je vhodné využít míry ochoty přijmout kompenzaci za újmu, která je
mu způsobena (WTA) a kritérium pro rozhodování je pak možno formálně vyjádřit
⎫
⎧
−t
G
L
−t
⎨∑ WTPi ,t ⋅ (1 + s ) − ∑ WTAi ,t ⋅ (1 + s ) ⎬ > 0
⎭
⎩ i ,t

(6)

Při praktické aplikaci CBA se využívá místo měřítek změny blahobytu známějších
pojmů náklady (C) a přínosy (B) a formální vyjádření kritérií pro přijetí je možno
zapsat v následující formě:
⎫
⎧
−t
−t
⎨∑ Bi ,t ⋅ (1 + s ) − ∑ C i ,t ⋅ (1 + s ) ⎬ > 0 ;
⎭
⎩ i ,t

(7)

nebo také

∑ (B

i ,t

− C i ,t ) ⋅ (1 + s ) − t > 0 .

(8)

i ,t

Konvenční CBA je zaměřena na zohlednění pozitivních a negativních společenských
dopadů projektů a jejich převod do peněžních toků. Pod pojmem veřejný projekt je
možno podle Mališové a Malého (1997) zahrnout v podstatě jakékoliv činnosti či
úkoly probíhající, resp. plněné v rámci veřejného sektoru, při kterých jsou využity
veřejné finanční prostředky a jsou s nimi spojeny významné externality. 1 V důsledku
tržních selhání nejsou tedy tržní ceny dokonalým indikátorem společenských nákladů
a přínosů. Pozitivní a negativní společenské dopady projektů, které se nepromítají do
nákladů a přínosů jsou považovány za externí a ačkoli ovlivňují blahobyt společnosti,
nejsou při rozhodování zohledňovány.
Má-li být CBA spolehlivou technikou pro podporu rozhodování, je nezbytné, aby
odrážela veškeré, tedy i externí náklady a přínosy v peněžním vyjádření. Z tohoto
důvodu byly vyvinuty metody netržního hodnocení externalit.
Metody netržní evaluace založené na preferencích (spotřebitelů/občanů) generují
informace, které jsou kompatibilní s jednotnou monetární metrikou využívanou v
procesu ekonomického rozhodování o alokaci zdrojů. Jejich aplikace pro oceňování
netržních výstupů zemědělství byla v posledních 20 letech vyvolána tlakem na
zvyšování efektivnosti využívání veřejných prostředků a s tím související potřebou
vytvořit dokonalejší a komplexnější informační bázi společenského rozhodování o
usměrňování budoucího vývoje společnosti (více o metodách netržního hodnocení
1

Externality – trhem nezachycené náklady a přínosy určité činnosti.
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viz Hanley, 1997; Kubíčková, 2000). V ČR začaly být využívány metody netržní
evaluace až po roce 1992 a v současné době je možné identifikovat celou řadu
aplikací v různých oblastech. Jednou z metod, umožňujících odhad peněžní hodnoty
externalit je metoda CVM (Contingent Valuation Method – metoda kontingentního
hodnocení). Hlavní předností této metody netržního hodnocení založené na
preferencích jednotlivců je její schopnost zachytit užitné i neužitné hodnoty netržního
statku.
Možnost využití CBA při hodnocení veřejných projektů je dokumentována pomocí
případové studie s využitím sekundárních informací z výzkumu prováděného
Hallovou (2009) v rámci diplomové práce.
Případová studie uplatnění CBA u veřejného projektu
Cílem vybraného veřejného projektu „Výstavba naučné stezky k Jeskyni Blanických
rytířů“ byla výstavba naučné turistické stezky k areálu jeskyní Blanických rytířů.
Výstavba naučné stezky byla v plné shodě s požadavky Regionálního operačního
programu Jihovýchod, jelikož umožňuje vytvoření adekvátního přístupu k turisticky
zajímavé, v rámci ČR jedinečné památce. Projekt byl začleněn do prioritní osy 2 –
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu a oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch.
Realizace projektu byla zahájena v roce 2007, v srpnu 2008 byly zahájeny stavební
práce a kolaudační řízení proběhlo v prosinci 2008. Nově vybudovaná turistická
stezka, která nahradila polní cestu podél silnice s nevyhovujícími bezpečnostními
parametry, spojuje oba cíle nejkratší možnou cestou (630 m), při zachování
bezpečné šíře 2 m a zpevnění povrhu při maximálním sklonu 2 %.
Celkové náklady projektu ve fázi výstavby byly vyčísleny na 3 mil. Kč (Tabulka 1) a
celkové roční náklady na provoz byly odhadnuty na 75 tis. Kč/rok (Tabulka 2).
Současná hodnota celkových nákladů spojených s realizací projektu a provozem
naučné stezky po dobu životnosti projektu byla vyčíslena na 3 639 tis., přičemž pro
diskontování provozních nákladů byla zvolena diskontní sazba 5%.
Tabulka 1: Celkové náklady projektu
Celkem bez DPH

DPH

Celkem s DPH

Výdaje - předinvestiční
fáze

286 500 Kč

54 435 Kč

340 935 Kč

Výdaje - investiční fáze

2 217 375 Kč

421 301 Kč

2 638 677 Kč

2 503 875 Kč

475 736 Kč

2 979 612 Kč

Výdaje - celkem
Zdroj: Hallová (2009)
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Tabulka 2: Přehled financování projektu – provozní fáze (výše ročních výdajů)
Provozní fáze

2009 - 2023

Výdaj - odstranění listí

23 959 Kč

Výdaj - zimní zásah - posyp

16 393 Kč

Výdaj - zimní zásah - pluhování

11 349 Kč

Výdaj - chodníky udržované ručně

22 698 Kč

Celkem
Zdroj: Hallová (2009)

74 399 Kč

Pro posouzení efektivnosti vynaložení veřejných zdrojů je nezbytné současnou
hodnotu celkových nákladů projektu porovnat s celkovými přínosy projektu (vztah 7).
Avšak vzhledem k tomu, že vybudovaná naučná stezka je veřejným statkem, jehož
využívání občany není zpoplatněno, tržní informace o hodnotě přínosů projektu
nejsou dostupné. Pro odhad hodnoty peněžních přínosů bylo nutné aplikovat netržní
hodnocení. Zvolenou metodou byla CVM, a to zejména pro její schopnost zjištění
hodnot pasivního užití, které mohou u statků tohoto typu tvořit významnou složku
jejich komplexní ekonomické hodnoty.
Peněžní hodnota ročních přínosů naučné stezky pro obyvatele regionu byla
zjišťována prostřednictvím odhadu WTP (vztah 2) technikou řízeného rozhovoru se
126 respondenty regionu Blansko. Sběr dat probíhal v průběhu měsíce dubna 2009.
Jako platební prostředek byl využit roční příspěvek do místního fondu údržby a
rozšiřování naučných stezek v regionu. WTP byla zjišťována prostřednictvím
otevřené otázky na maximální částku příspěvku.
Výběrový vzorek byl reprezentativní co se týče zastoupení pohlaví, vzdělání a
ekonomické aktivity. Za méně reprezentativní jej lze považovat z hlediska zastoupení
věkových kategorií, kde bylo vyhodnoceno vyšší zastoupení nižších věkových
kategorií. Výsledky statistického zpracování dat jsou uvedeny v Tabulce 3.
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Tabulka 3: Přehled statistických charakteristik pro vybrané kategorie WTP
Statistická charakteristika

WTP (n)

WTP
(n1)

WTP (n2)

Jednotka

Úroveň:
Rozsah souboru

126

72

154,37

270,2

256,60 Kč/os./rok

0

100

100 Kč/os./rok

Minimální hodnota

50

50

50 Kč/os./rok

Maximální hodnota

600

600

600 Kč/os./rok

Variační rozpětí

600

550

600 Kč/os./rok

0

100

50 Kč/os./rok

50

100

100 Kč/os./rok

150

200

200 Kč/os./rok

Rozptyl

9 537

7 725

8 697 Kč2/os./rok

Směrodatná odchylka

97,66

87,89

93,26 Kč/os./rok

1,02

0,75

Aritmetický průměr
Modální hodnota

Dolní kvartil
Prostřední kvartil (medián)
Horní kvartil

79 respondent

Variabilita:

Asymetrie:
Koeficient šikmosti
Zdroj: Hallová (2009)

0,67

Agregací odhadů průměrné WTP/os/rok v jednotlivých kategoriích ekonomické
aktivity při zohlednění skutečného zastoupení obyvatel regionu Blansko
v jednotlivých kategoriích, byla celková hodnota společenských přínosů naučné
stezky pro obyvatele regionu odhadnuta na 10 mil. Kč/rok (viz Tabulka 4). V případě
agregace hodnoty pouze s využitím WTP ekonomicky činných obyvatel schopných
za přínosy platit činila částka odhadu 9,3 mil. Kč/rok.
Porovnáme-li čistou současnou hodnotu celkových nákladů projektu 3,6 mil/Kč
s odhadem hodnoty ročních společenských přínosů pro obyvatele regionu 9,3 mil.
Kč, je zřejmé, že již po prvním roce provozu bude čistá současná hodnota (NPV)
projektu přibližně 6 mil. Kč. Z těchto výsledků vyplývá, že efektivnost využití
veřejných prostředků byla v tomto případě kvantitativně potvrzena a jeho realizace je
společensky žádoucí.
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Tabulka 4: Celková ekonomická hodnota vyjádřená pro obyvatele okresu
Blansko
Průměrná WTP

Agregovaná hodnota
společenského přínosu

84 409

-

-

48 669

155,00 Kč

7 543 695,00 Kč

7 674

108,75 Kč

834 547,50 Kč

21 654

74,50 Kč

161 322,30 Kč

Na mateřské dovolené

4 585

95,80 Kč

439 243,00 Kč

Jiný ekonomický statut

1 827

22,50 Kč

41 107,50 Kč

Kategorie

Počet osob

Ekonomicky aktivní:
Zaměstnán na plný úvazek
Zaměstnán na poloviční úvazek
Soukromý podnikatel

Ekonomicky neaktivní:

-

20 707

-

Důchodci

6 096

38,00 Kč

231 648,00 Kč

Studenti

14 611

63,70 Kč

930 720,70 Kč

Celkem
Zdroj: Hallová (2009)

-

105 116

10 182 284,00 Kč

Závěry
S využitím případové studie je možno dokumentovat význam CBA pro podporu
rozhodování v oblasti alokace veřejných prostředků. Hlavním argumentem je
skutečnost, že vnáší racionalitu do politického rozhodování, které je řízeno
ekonomicky na bázi společenských přínosů a ztrát. Problém potřeby zahrnutí
ekonomické hodnoty externalit je možno překonat s využitím teoreticky
zdůvodněných a obecně přijímaných metod netržního hodnocení. CBA nutí politiky,
aby se zamýšleli nad distribučními dopady rozvojových projektů (kdo získává a kdo
ztrácí) a jednotlivými alternativami využití veřejných zdrojů jak v prostorové, tak
časové dimenzi. Společenské preference jsou touto metodou explicitně zohledněny,
rozhodování s využitím CBA proto zohledňuje demokratické principy.
Avšak jistá teoreticko-metodologická omezení vyplývají ze skutečnosti, že preference
jsou hodnoceny prostřednictvím metod tržního nebo netržního ekonomického
hodnocení, tedy oceňovány na základě chování na trzích popř. blízkých či
hypotetických trzích. Při rozhodování jsou pak zohledňovány spíše explicitní než
implicitní preference. Sporným faktem při využití CBA pro hodnocení rozvoje regionů
v této souvislosti zůstává fakt, že rozhodování je založeno na preferencích současné
společnosti (antropocentrické hledisko), bez ohledu na to, zda jsou preference
jednotlivců dokonale vyvinuty a skutečnost, že je u jednotlivců možné pozorovat dva
druhy preferencí – individuální preference, a preference, které má jednotlivec jako
občan (altruistické). Tyto souvislosti budou předmětem dalšího výzkumu.
Tento příspěvek vznikl v rámci řešení Výzkumného záměru PEF MZLU v Brně MSM
6215648904 Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj
agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách integrovaného agrárního
trhu jako součást řešení Tématického směru 05: Sociálně ekonomické souvislosti
trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální
politiky.
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Význam výučby cudzích jazykov na MZLU v Brne
z regionálneho i globálneho hľadiska
Nataša Mocková

Abstrakt:
Slová región, regionálny, globalizácia, globálny sa stali neoddeliteľnou súčasťou života
v 21. storočí vo všetkých sférach ľudského života. Tento trend sa nevyhol ani sfére znalosti
a schopnosti komunikovať cudzím jazykom. Nové storočie na nás kladie nové požiadavky
a medzi najdôležitejšie patrí schopnosť dorozumieť sa v cudzom jazyku, pretože je úzko spätá so schopnosťou presadiť sa na trhu práce, dosiahnuť úspechy v zamestnaní, či zviditeľniť
seba i svoju prácu za hranicami vlasti. Táto požiadavka nadobúda mimoriadny význam pre
absolventov vysokých škôl, pretože oni sú tí, ktorí budú ďalej šíriť dobré meno svojej vlasti
i svojej alma mater.
Mendelova poľnohospodárska a lesnícka univerzita v Brne má dlhú tradíciu výučby
cudzích jazykov. V posledných rokoch sa k výučbe jazykov špecializovanej pre jednotlivé odbornosti pridali i hodiny obecného jazyka a konverzácie, pretože úroveň jazykovej vybavenosti študentov, prichádzajúcich zo stredných škôl je často nejednotná. Pokiaľ ide o výučbu
odborných cudzích jazykov, tu máme, vďaka zameraniu našej univerzity, bohaté skúsenosti
v oblasti, ktorá sa stala v novom tisícročí jednou z kľúčových sfér ľudského záujmu – prírody
a s ňou súvisiacej ochrany životného prostredia.
Tento príspevok si kladie za cieľ priblížiť výučbu odborných cudzích jazykov na MZLU
v Brne, zameraných na oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a ochrany životného prostredia.

Kľúčové slová:
výučba cudzích jazykov, región, globalizácia, poľnohospodárstvo, lesníctvo, ochrana
životného prostredia

Úvod
Podľa prieskumu agentúry pre podporu podnikania a investícií deväť z desiatich Čechov
hovorí jedným cudzím jazykom, medzi jazykmi vedie znalosť slovenčiny a angličtiny. Tento
prieskum uverejnený vo februári 2009 uvádza, že 87,7 % ľudí v Českej republike sa dohovorí
aspoň jedným cudzím jazykom. Z ďalšieho výskumu vyplynulo, že 28,4 % Čechov uviedlo
znalosť dvoch cudzích jazykov, tromi jazykmi sa dohovorí 24,7 % ľudí, znalosťou viac než
troch jazykov sa môže pochváliť 18 % oslovených a 12,3 % ľudí tvrdilo, že neovláda žiaden
cudzí jazyk.
Zaujímavé výsledky prinieslo regionálne porovnanie. Zatiaľ čo angličtinu najlepšie ovládajú obyvatelia Prahy (81,9 %) a Pardubického, Kráľovohradeckého a Juhomoravského
kraja (nad 70 %), v znalosti nemčiny vedie Karlovarský kraj (67 %) nasledovaný Vysočinou
a Juhomoravským krajom (pod 60%) a Juhočeským a Zlínskym krajom (nad 50 %). V znalosti ruštiny vedie Karlovarský kraj (takmer 50 %), nasledovaný krajom Vysočina a Juhomoravským krajom (okolo 50 %). Znalosť francúzštiny je najčastejšia u obyvateľov Kráľovohradeckého kraja (24 %) a v znalosti poľštiny kraľuje podľa očakávania Moravskosliezsky kraj
(48 %).
Každý piaty Čech, ktorý ovláda cudzí jazyk, ho využíva vo svojom zamestnaní. Česi sa,
podľa svojho vyjadrenia, učia cudzie jazyky preto, aby ich mohli využívať na dovolenke
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v zahraničí (57,9 %), pričom tretina oslovených uviedla, že sa do dvoch rokov chce naučiť
ďalší jazyk.
Tento stav jazykovej vybavenosti sa rýchlo zlepšuje, pretože údaje týkajúce sa jazykovej
vybavenosti patria medzi najčastejšie otázky potenciálnych zahraničných záujemcov o investovanie v Českej republike. Najviac stúpla znalosť angličtiny – o 15 % za posledných 6 rokov.
Tento nastúpený trend sa odráža aj vo sfére terciárneho vzdelávania a teda aj na MZLU
v Brne. Za posledné roky sa výrazne zvýšil záujem študentov všetkých fakúlt i jednotlivých
oborov o štúdium jazykov, pričom nezriedka navštevovali niekoľko jazykov naraz.

Materiál a metódy
Na MZLU v Brne sa v súčasnosti vyučujú nasledujúce jazyky: angličtina, nemčina, ruština, francúzština, španielčina, taliančina a čeština pre cudzincov. Predovšetkým v angličtine
a nemčine poskytujeme výučbu obecného i odborného jazyka pre fakulty: Agronomickú, Lesnícku, Záhradnícku a Regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií. Pre Prevádzkovo ekonomickú fakultu poskytujeme okrem obecného jazyka i hodiny obchodnej korešpondencie
v angličtine.
Z odborného zamerania našej univerzity vyplýva, na ktoré oblasti sa vo výučbe odborných cudzích jazykov zameriavame. Je to predovšetkým výučba odbornej angličtiny a nemčiny so zameraním na odpadové hospodárstvo, agroekológiu, prevádzku techniky, všeobecné
poľnohospodárstvo a genetiku pre Agronomickú fakultu. Pre Záhradnícku fakultu poskytujeme kurzy odbornej angličtiny a nemčiny zamerané na vinárstvo a akosť a kvalitu potravinových zdrojov a záhradníctvo. Študenti Lesníckej fakulty navštevujú naše kurzy angličtiny
a nemčiny pre lesnícke a krajinné inžinierstvo a od minulého roka poskytujeme aj odbornú
angličtinu a nemčinu pre novovzniknutú Fakultu regionálneho rozvoja a medzinárodných
štúdií.
V oblasti minoritných jazykov poskytujeme predovšetkým kurzy obecného jazyka, odborný jazyk sa učí menej často.

Výsledky a diskusia
V posledných rokoch vyvstala v sfére terciárneho vzdelávania nutnosť štandardizácie,
transparentnosti a porovnateľnosti jazykového vzdelania, akcentovaná možnosťou štúdia,
výskumu alebo práce na zahraničných univerzitách. Naša škola pružne reagovala na tento
trend tým, že získala akreditáciu na medzinárodne uznávaný certifikačný a vzdelávací
systém UNIcert® (tj. univerzitný certifikát). Tento systém výučby a certifikácie cudzích
jazykov sa používa na nemeckých univerzitách od roku 1992. Systém UNIcert® zaviedla
Nemecká asociácia jazykových centier – Arbeitskreis der Sprachzentren (AKS), ktorá pôsobí
ako profesná organizácia všetkých inštitúcií a zamestnancov jazykových pracovísk na univerzitnej úrovni na území celého Nemecka. „Prednosťou systému UNIcert® oproti iným
certifikátom je skutočnosť, že UNIcert® je otvorený vzdelávací systém, ktorý je zameraný na
cieľovú skupinu vysokoškolských študentov nefilológov, ktorým poskytuje všeobecný
komplexný a transparentný systém jazykového vzdelania“ (Šajgalíková, Zborník mezinár.
konferencie).
Na MZLU sme v roku 2008 akreditovali 20 výukových programov v angličtine a nemčine
v tomto systéme. Sú to nasledujúce programy:
Agronomická fakulta (UNIcert®II): Angličtina/Nemčina pre agroekológiu, Angličtina/Nemčina pre odpadové hospodárstvo, Angličtina/Nemčina pre technológiu potravín, Angličtina/Nemčina pre všeobecné poľnohospodárstvo.
Záhradnícka fakulta (UNIcert® II): Angličtina/Nemčina pre vinárstvo a akosť a kvalitu potravinových zdrojov, Angličtina/Nemčina pre záhradníctvo.
Lesnícka a drevárska fakulta (UNIcert® II): Angličtina/Nemčina pre lesné a krajinné inžinierstvo.
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Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií (UNIcert® II): Angličtina/Nemčina
pre regionálny rozvoj a medzinárodné štúdiá.
Prevádzkovo ekonomická fakulta (UNIcert® III): Angličtina pre dane a účtovníctvo,
Angličtina pre sociálnu psychológiu, Angličtina pre obchod, Angličtina pre úvod do podnikovej ekonomiky.
Očakávame, že certifikát zjednoduší a zlepší prijímanie našich študentov do štúdia na
zahraničných univerzitách a poskytne im celkovú jazykovú vybavenosť, ktorá ich pripraví na
odborné, vedecké a pracovné kontakty so zahraničím.
Skvalitnilo sa aj technické zabezpečenie hodín cudzieho jazyka, máme učebne
vybavené počítačmi s pripojením na internet, vizualizérmi a slúchadlami, čo výrazne obohatilo materiálovú základňu jazykovej výučby predovšetkým v oblasti životného prostredia
a s ním súvisiacej problematiky, pretože toto je oblasť, kde dochádza v súčasnosti k najbúrlivejšiemu rozvoju.
V budúcnosti vidíme ďalšie oblasti, kde by výučba cudzích jazykov mohla viesť k zvýšeniu kvality – a to v oblasti prípravy pedagógov, ktorí budú vyučovať svoj predmet v cudzom
jazyku. Hoci sa mnohé predmety už vyučujú v angličtine, je tu stále čo zlepšovať. Vidíme
možnosť zvýšenia počtu učiteľov, ktorí by mohli vyučovať v angličtine po absolvovaní špecifického, na mieru vytvoreného kurzu angličtiny, ako aj možnosť zvýšiť počet cudzích jazykov
v ktorých sa vyučuje. V tomto kontexte sa vo výučbe v nemčine skrývajú veľké rezervy,
pretože Nemecko je krajina, s ktorou má náš región čulé obchodné i spoločenské styky. Bolo
by to i v súlade s Národným plánom výučby cudzích jazykov, ktorý je súčasťou Akčného plánu výučby cudzích jazykov:
Podľa ustanovenia § 13 odst. 3 zákona č.561/2004 Zb., o predškolskom, základnom,
strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní (školský zákon) je možné vyučovať niektoré
predmety čiastočne v cudzom jazyku. Podmienkou pre reálne využitie tejto možnosti je vytvorenie akreditovaných štúdijných programov pre prípravu pedagógov, ktorí budú pripravení
na výučbu vyučovacieho predmetu v cudzom jazyku. Do cieľovej skupiny zaradiť i učiteľov
nejazykových oborov. Rozšíriť ponuku štúdijných programov aprobácií o nejazykový predmet
s jazykom i o štúdijné programy cielene pripravujúce na výučbu nejazykových predmetov –
tzv. CLIL ( výučba niektorých predmetov v cudzom jazyku).
Už teraz je podľa ustanovenia § 13 odst. 3 zákona č.561/2004 Zb., o predškolskom, základnom, strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní (školský zákon) možné vyučovať
niektoré predmety čiastočne v cudzom jazyku , túto ponuku je však nutné výrazne rozšíriť, čo
bez dostatočného počtu pedagógov schopných vyučovať nejazykové predmety v cudzom jazyku a bez materiálneho zabezpečenia nie je možné.
Vzhľadom k bohatým stykom medzi univerzitami je viac ako žiadúce udržiavať a neustále skvalitňovať jazykové kompetencie našich študentov i pedagógov.
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Graf 1 Počty študentov obecného a odborného jazyka podľa fakúlt ZS 2007/2008
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Graf 2 Počty študentov obecného a odborného jazyka podľa fakúlt LS 2007/2008
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Graf 3
Porovnanie celkového počtu študentov vo výučbe cudzích jazykov v rokoch
2004–2008
Srovnání celkového počtu studentů v akademických letech 2004/05, 2005/06, 2006/07 a 2007/08
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Záver
Jazykové vzdelávanie má svoje miesto i na nelingvistických, technicky zameraných univerzitách, ako nás o tom opakovane presviedča vysoký záujem študentov bakalárskeho ale
i magisterského a doktorského štúdia. Potreba schopnosti dohovoriť sa jazykmi našich najbližších susedov a ovládať angličtinu nebola nikdy naliehavejšia ako dnes, v dobe bohatých
obchodných, spoločenských i kultúrnych stykov v rámci Európskej únie i mimo nej.
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EKONOMICKÉ RYSY ČINNOSTI A SOCIÁLNÍ ASPEKTY
PŮSOBNOSTI V SOUČASNÝCH ČESKÝCH DRUŽSTVECH
FEATURES OF ECONOMIC ACTIVITY AND SOCIAL
ASPECTS OF COMPETENCE IN CONTEMPORARY CZECH
COOPS
J. NOVOTNÝ, P. MIKUŠ

Abstrakt
Výzkum sdružování podnikatelských subjektů v ČR. Zkoumání družstev jako
specifické formy sdružování ekonomických subjektů neusilujících o maximalizaci
zisku ale o získání prospěchu pro své členy. Kritická analýza družstva jako právní
formy podnikání.
Klíčová slova
Družstvo, sdružování ekonomických subjektů, výhody družstevnictví
Abstract
Research of business entities association in the Czech Republic. The examination of
cooperatives as a specific form of economic subjects that do not maximize their
profits but the benefit for its members. Critical analysis of the cooperatives as a legal
form of business.
Key Words
Cooperative, association of economic subjects, the benefits of co-operatives

CÍL
Zánik centrálně plánovacího systému přinesl zásadní změnu v postavení družstev.
Po mnohaletém přerušení se obnovilo jejich postavení autonomních ekonomických
jednotek tržního systému, umožňujících sdružovat své členy, fyzické a právnické
osoby, při dosahování ekonomických ale i sociálních cílů.
Revitalizace družstevního sektoru v tržních podmínkách neprobíhá bez problémů.
Proces privatizace vytěsnil členství založené pouze na pracovní účasti. Řada
družstev zanikla, nová vznikají jen ojediněle. Hospodářský potenciál družstva jako
formy sdružování je opomíjen.
V předloženém textu jsou zachyceny některé výsledky pilotního výzkumu současné
situace ve sdružování ekonomických subjektů formou družstva. Smyslem je získat a
utřídit výchozí poznatky, které mají umožnit připravit a realizovat široce pojatý
reprezentativní výzkum českého družstevnictví s vysoce zobecnitelnými poznatky.
Cílem řešení předloženého tématu je základní poznání současné situace a
identifikace hlavních tendencí projevujících se v českých družstvech, jako
hospodářských společenstvech. Těžiště řešení je tedy ve výzkumu ekonomických
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aspektů činnosti družstva a návazně pak zkoumání úlohy jeho členů a sociálních
aspektů působnosti. S ohledem na této záměr byla shromažďována empirická data
o družstvech sdružujících podnikající soukromé vlastníky, zatím co družstva vyvíjející
nepodnikatelskou činnost (typickým příkladem jsou bytová družstva) nebyla do
zkoumání zahrnuta
MATERIÁL A METODY
.V předloženém textu jsou shrnuty základní výsledky dotazníkového šetření
provedeného výzkumným týmem katedry podnikového hospodářství ESF MU ve
spolupráci se studenty kurzu podnikového hospodářství v první polovině roku 2008.
Dotazníková šetření se zaměřilo na družstva podnikatelského typu.
Následující text přináší výsledky komparační analýzy základních charakteristik
družstev:
• obor činnosti
• velikost
• přínosy pro členy
Šetření bylo prováděno anonymně – jako náhodný výběr podnikatelských družstev.
Každý ze subjektů byl dotazován nejen na otázky pokrývající základní výzkumné
oblasti, ale byl požádán i o uvedení podrobných charakteristik. Z nich vyplývající
segmentace nám umožnila provést několikastupňová porovnání a vyvodit analytické
závěry. Závěr poté přináší syntézu v podobě zobecňujících poznatků.
VÝSLEDKY A DISKUSE
REGIONÁLNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA
Členění družstev tvořících sledovaný soubor podle jejich regionální příslušnosti a
oboru činnosti, je výchozím vymezením. Umožňuje základní posouzení souboru.
Regionální struktura je spíše ilustrativní, přibližuje plošné rozložení provedeného
šetření. Významnější podněty pro analýzu družstevnictví ale nenabízí. Struktura
sledovaných družstev podle oboru (předmětu) činnosti zato má pro analytické
zkoumání význam zásadní. Obor působnosti totiž vyjadřuje oblast kde se členové
rámci družstva spojují za účelem ekonomického prospěchu.
Typologické vymezení oboru družstva ale má svá úskalí, projevující se v odlišném
členění u různých autorů. Například Synek 1 uvádí družstva spotřební (konzumní),
nákupní, úvěrová (družstevní záložny), výrobní (zemědělská, průmyslová, řemeslná),
velkoobchodní a jiná. Hunčová 2 zase používá členění na družstva výrobní (a výrobní
družstva invalidů), spotřební, bytová (a společenstva vlastníků bytových a
nebytových jednotek), zemědělská a v zemědělství a družstva peněžní (záložny a
úsporní a úvěrní družstva).
S ohledem na nejednotnost klasifikace družstev podle oboru činnosti a vzhledem
k zastoupení četností jednotlivých typů družstev ve sledovaném souboru, bylo pro
analytické zkoumání v této práci zvoleno členění do tří skupin – oborů činnosti,
v zásadě podle odvětvového členění. Obor činnosti zemědělská družstva zahrnuje
zemědělská výrobní družstva (prvovýroba), výrobní družstva jsou kategorie tvořena
ostatními družstevními subjekty zabývajícími se výrobou (průmyslová a řemeslná

1

SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2000. xxii, 456 s. ISBN 80-7179-388-4.
s.74
2
HUNČOVÁ, M. Družstva a jejich role v tržní ekonomice. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně,
2006. 197 s. ISBN 80-7044-810-5. s.112, 124, 130, 134, 137,
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výroba) a družstva ostatní v podstatě zahrnují družstevní hospodářská společenstva
působící v oblasti služeb.
Tabulka č. 1: Regionální a oborová struktura sledovaných družstev
Obor činnosti dotazovaných družstev
zemědělská
výrobní
ostatní
počet
%
počet
%
počet
%
Jihočeský
Jihomoravský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Středočeský
Královehradecký
Pardubický
Zlínský
Vysočina
Moravskoslezský
Olomoucký
Liberecký
Praha
Slovensko
celkem

0
3
0
0
0
0
0
0
3
2
1
1
0
0
1
11

0,00
27,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,27
18,18
9,09
9,09
0,00
0,00
9,09
100

2
7
0
0
1
1
0
0
1
2
3
0
1
2
1
21

9,52
33,33
0,00
0,00
4,76
4,76
0,00
0,00
4,76
9,52
14,29
0,00
4,76
9,52
4,76
100

1
2
0
0
0
0
0
1
3
1
0
3
0
3
0
14

7,14
14,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,14
21,43
7,14
0,00
21,43
0,00
21,43
0,00
100
Zdroj: Autor.

Jak je patrné z údajů o celkovém počtu družstev u jednotlivých oborů činnosti
v tabulce č. 1, umožnila tato konstrukce dosáhnout v podstatě normálního rozdělení
četností..
VELIKOSTNÍ STRUKTURA
Vymezení velikosti družstva, jako ekonomické jednotky se dotýká dvou jeho
dimenzí. Je to jednak vymezení jeho velikosti jako podnikatelského subjektu podniku, kde nejvíce využívaným kriteriem je počet pracovníků, jednak vymezení
jeho velikosti jako hospodářského společenstva, kde vyjádřením je počet členů.
Počet pracovníků – velikost podniku
Pro velikostní klasifikaci družstev jako podniků je využito členění podle počtu
pracovníků, používaného v Evropské Unii:
• mikropodnik - 1-9 pracovníků
• malý podnik - 10 - 99 pracovníků
• střední podnik - 100 – 249 pracovníků
• velký podnik - nad 250 pracovníků
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Tabulka č. 2: Velikost sledovaných družstev podle oboru činnosti a počtu
pracovníků
Velikost dotazovaných družstev
Obor činnosti
zemědělská
výrobní
ostatní
celkem

celkem
počet
%

11
21
14
46

mikro
počet
%

100,00 1
100,00 1
100,00 6
8

malé
počet
%

9,09 7
4,76 13
42,86 5
25

střední
počet
%

63,64 2
61,90 5
35,71 1
8

velké
počet
%

18,18 1
23,81 2
7,14 2
5

9,09
9,52
14,29
Zdroj: Autor.

Jak je zřejmé z údajů uspořádaných v tabulce č. 2, nejvíce pracovních příležitostí
ve sledovaném souboru vytvářejí výrobní družstva, následovaná družstvy
zemědělské prvovýroby, i když i zde se vyskytují mikropodniky s počtem do 9
pracovníků. Mikropodniky, ale téměř dominují oblasti služeb, i když ovšem i u nich se
vyskytují velké podniky.
Zemědělská a výrobní družstva se nejčastěji řadí mezi malé podniky a druhou
nejčetnější velikostní kategorií je u obou typů družstev střední velikost. U družstev
působících v oblasti služeb je patrná výrazná převaha četnosti mikropodniků
následovaná malými podniky a subjekty velkými a střední velikosti
Zemědělská družstva s nízkým počtem pracovníků zahrnují obvykle subjekty
v útlumu či likvidaci. Jedná se zejména o důsledky transformace družstev v prostředí
nabízejícím konkurenční pracovní příležitosti či o situaci, kdy, ne vždy korektně, byla
většina aktiv původního družstva převedena na nástupnický subjekt jiné právní formy
podnikání. Střední a velká zemědělská družstva zahrnují obvykle subjekty v ryze
zemědělských oblastech, kde proces jejich transformace z centrálně plánovacího na
tržní systém, byl provázen silným zájmem uchovat pracovní příležitosti a kde
důvodem pro zachování družstva jako právní formy podnikání byla i koncentrace
majetkových podílů z privatizace v rukou pracovníků družstva.
Družstva pak
expandovala i do dalších oblastí podnikání.
V sektoru výrobních družstev sledovaného souboru je situace přehlednější.
Sledovaná výrobní družstva s vyšším počtem zaměstnanců zahrnují subjekty
provozující průmyslovou výrobu. Družstva s nízkým počtem pracovníků zahrnují
především subjekty s činností řemeslného zaměřeni. Sektor ostatní družstva, tvořený
subjekty činnými v oblasti obchodu a služeb má nejvýraznější zastoupeních
v kategoriích mikro a malých podniků. Patří sem zejména subjekty působící v oblasti
poradenství, projekce, školících aktivit, služeb účetnictví, spořitelní a úvěrová
družstva, odbytová družstva apod. Velké podniky tohoto oboru pak zahrnují
především subjekty podnikající v obchodě - spotřební družstva.
Počet členů – velikost družstva
Při vymezování velikostních kategorií sledovaných družstev podle počtu členů bylo
vycházeno ze záměru dosáhnout takového rozložení četnosti subjektů zkoumaného
souboru do velikostních intervalů, které se bude blížit normálnímu rozdělení četnosti.
Pro označení velikostních kategorií družstev podle počtu členů byla pro účely této
práce zvolena obdoba terminologie užívané při pojmenovávání velikostní škály
podniků. Zde je ovšem třeba zdůraznit, že velikost družstva (počet členů) vyjadřuje
zcela jinou typologickou charakteristiku než velikost podniku (počet pracovníků).
Jedná se tedy o následující vymezení:
• mikrodružstvo - do 5 členů
• malé družstvo - 6 - 50 členů
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• střední družstvo - 51- 300 členů
• velké družstvo - nad 300 členů
Tabulka č. 3: Velikost sledovaných družstev podle oboru činnosti a počtu
členů

Obor činnosti
zemědělská
výrobní
ostatní
celkem

Struktura dotazovaných družstev dle velikosti - členové
celkem
do 5
6 - 50
51 - 300
nad 300
počet % počet
%
počet
%
počet
%
počet
%

11
21
14
46

100 0
100 4
100 4
8

0,00 3
19,05 11
28,57 3
17

27,27 7
52,38 6
21,43 0
13

63,64 1
28,57 0
0,00 7
8

9,09
0,00
50,00
Zdroj: Autor.

Jak je patrno z údajů uspořádaných v tabulce č. 3, počet členů družstev
sledovaného souboru se závislosti na oboru provozované činnosti významně liší. U
zemědělských družstev chybí subjekty s počtem do 5 členů a dominují družstva s 51300 členy. Výrobní družstva jsou nečetněji zastoupena v kategorii se 6-50 členy,
zastoupení mikrodružstev (do 5 členů) a středních družstev (51-300 členů) je
výrazně nižší a družstvo s více než 300 členy chybí. Ostatní družstva, pokrývající
oblast obchodu a služeb, mají v zásadě vyrovnané zastoupení v kategoriích do 5
členů a 6-50 členů, dominují však družstva s počtem nad 300 členů.
Z porovnání struktury sledovaného souboru družstev podle počtu členů s velikostní
strukturou družstev jako podniků (podle počtu pracovníků), zachycenou v tabulce č.
2, je patrna diskrepance průběhu velikostního zastoupení zejména u zemědělských
družstev a u kategorie ostatní družstva, tedy u subjektů z oblasti obchodu a služeb.
Relativně vysoký počet členů oproti počtu pracovníků v zemědělských družstvech
zřejmě souvisí s procesem transformace na tržní systém. Řešení problému
přezaměstnanosti v zemědělství například vedlo k ukončování pracovního poměru i
některých členů, kteří si však i nadále zachovali členství. Relativně vysoký podíl
subjektů s vysokým počtem členů, oproti počtu pracovníků u družstev v obchodě a
službách, působí zastoupení spotřebních družstev (např. 10 739 členů a 591
pracovníků) a zejména spořitelních a úvěrových družstev ( např. 22 pracovníků a 4
341 členů).
OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY DRUŽSTEV
Vedle obecného poslání ekonomického subjektu v tržním systému, jímž je i pro
družstvo úsilí vlastníků - členů družstva - o dosažení stanovených cílů
prostřednictvím kombinace výrobních faktorů, je činnost družstevního společenství
založena na specifických zásadách. Souhrnně je lze vyjádřit na základě principů
družstevní identity, deklarovaných Mezinárodním družstevním svazem v roce 1995 .
Podle této deklarace 3 je družstvo autonomní organizované seskupení osob za
účelem uspokojení jejich společných ekonomických, sociálních a kulturních potřeb,
prostřednictvím jimi vlastněného a demokraticky řízeného podniku. Obecně tedy lze
požadovat, aby družstvo bylo přínosem pro své členy, bylo preferovaným
zaměstnavatelem oceňovaným zaměstnanci, otevřeným novým členům i členství
v družstevních asociacích.
3

In : HUNČOVÁ, M. Družstva a jejich role v tržní ekonomice. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E.
Purkyně, 2006. 197 s. ISBN 80-7044-810-5
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Přínosy pro členy družstva
Výsledky výzkumu sledovaného souboru družstev prokazují, že družstvo je svými
členy vnímáno především jako jedna z právních forem podnikání. Vedle četností
přihlášení se k explicitně vymezeným ekonomicky orientovaným přínosům
v tabulkových přehledech to potvrzuje i spektrum dalších oceňovaných přínosů,
zahrnutých do kategorie jiné. Do této kategorie jsou subsumovány takové přínosy
družstva, jako je snadnost založení podniku, nízký základní kapitál, možnost
sdružení sil i kapitálu atd.
Tabulka č. 4: Přínosy sledovaných družstev pro své členy, podle velikosti
Přínosem pro členy družstva je
pracovní místo
zhodnocení vkladu
jiné
počet
%
počet
%
počet

Velikost podniku
1
mikro
7
malé
4
střední
1
velké
13
celkem

12,50
28,00
50,00
20,00

5
15
6
3
29

62,50
60,00
75,00
60,00

4
5
0
2
11

%

50,00
20,00
0,00
40,00
Zdroj: Autor

Údaje uspořádané v tabulce č. 4. ukazují, že obecně nejčetněji uváděným přínosem
členství v družstvu u všech jeho velikostních kategorií, je zhodnocení členského
kapitálového vkladu. Významně méně často, i když s výraznou variabilitou, je jako
přínos členství uváděno získání pracovního místa. Obdobně značná diferenciace
podle velikostních kategorií je i u ostatních přínosů. Potvrzuje klíčové postavení
přínosu spočívajícího ve zhodnocování členských podílů u všech velikostních
kategorií družstev a v zásadě v průměru rovnocenný význam získání pracovního
místa a jiných preferencí. Průzkum struktury jiných přínosů podle velikosti podniku
ukazuje, že i zde se často jedná o plnění ekonomicky orientovaných očekávání, jako
jsou nízké nároky na kapitál, snadnost založení, posílení ekonomického postavení
apod.
Tabulka č. 5: Přínosy sledovaných družstev pro své členy, podle oboru
činnosti

Obor činnosti
zemědělská
výrobní
ostatní
celkem

Přínosem pro členy družstva je
pracovní místo
zhodnocení vkladu
jiné
počet
%
počet
%
počet

4
7
2
13

36,36
33,33
14,29

6
16
7
29

54,55
76,19
50,00

1
1
9
11

%

9,09
4,76
64,29
Zdroj: Autor

Porovnání tabulek č. 4 a č. 5 ukazuje, že i u uspořádání sledovaného souboru
družstev podle oboru činnosti je u všech oborů , vyjma kategorie ostatní, tedy
družstev činných v obchodě a službách, nejčetněji uváděným přínosem členství
zhodnocení členského vkladu. Zato u ostatních explicitně uvedených přínosů je
četnost preferencí podle oboru činnosti výrazně členitější.
Členové ostatních družstev sledovaného souboru, tedy subjektů činných v obchodě
a ve službách, preferují jiné přínosy z členství v družstvu než v družstvech
zemědělských a výrobních. Jak ukazují výsledky provedeného výzkumu, jedná se o
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plnění spektra očekávání s výrazněji sociálními rysy, jako např. spojení sil pro
dosažení cíle, partnerský přístup, spolupodílení se na řízení, kolektivní motivace
apod. Zde je ale třeba si připomenout, že kategorii ostatních družstev tvoří především
mikro a malé podniky. Získání pracovního místa členstvím v družstvu oceňují
především v zemědělství a poněkud méně i ve výrobním družstevnictví. Nejméně
četně je možnost získání pracovního místa v důsledku členství v družstvu oceňována
právě u kategorie ostatní, tedy v obchodě a ve službách.
ZÁVĚR
Provedený výzkum i při relativně omezeném počtu sledovaných družstev v zásadě
obsáhl spektrum oborů činnosti a velikostních kategorií družstevních subjektů
podnikatelského typu. Splnil své pilotní poslání a umožnil rámcové poznání současné
situace a zjištění některých tendencí projevujících se v českých družstvech, jako
hospodářských společenstvech.
V rámci zkoumání přínosů družstva pro své členy, byla zaznamenána zásadní
preference ekonomických charakteristik. Svou četností zde dominuje zájem na
zhodnocování kapitálových vkladů, který je zdůrazňován u všech velikostních
kategorií družstev. Preferován je i u zemědělských a výrobních družstev, pouze u
družstev v obchodě a ve službách jsou nejčetnější kategorií jiné přínosy. Nicméně i
zde se často jedná o plnění ekonomicky orientovaných očekávání, jako jsou nízké
nároky na kapitál, snadnost založení, posílení ekonomického postavení apod.
Oceňování družstva jako poskytovatele pracovního místa je nejvýraznější ve
družstvech střední velikosti a v zemědělství a výrobě.
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POPULAČNÍ VÝVOJ REGIONU PODLUŽÍ
POPULATION DEVELOPMENT OF THE PODLUŽÍ REGION
Milan Palát
Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na analýzu populačního vývoje Regionu Podluží. Ve
sledovaném období 1994–2007 došlo k nárůstu středního stavu obyvatel,
převažující je podíl žen. Saldo migrace je kladné. Dochází k prodlužování střední
délky života a stárnutí populace. Potratovost, úmrtnost a sňatečnost i rozvodovost
mají klesající tendenci. V posledních letech dochází i k nárůstu porodnosti.
Demografický vývoj Regionu Podluží v letech odpovídá demografickému vývoji
Jihomoravského kraje ve stejném časovém období. Rozdílný vývoj byl
zaznamenán pouze u rozvodovosti
Klíčová slova:
mikroregion, populační vývoj, demografie, demografické ukazatele
Abstract:
The paper is aimed at the population development analysis of the Podluží
region. In the studied period 1994–2007, an increase in the mid-year population
occurred. The proportion of women was predominant. The balance of migration is
positive. The life expectancy increases as well as aging the population. Abortion
rate, death rate, marriage rate and divorce rates how a decreasing trend. In recent
years, however, an increase in the birth rate occurs. Demographic development of
the Podluží Region corresponds to the demographic development of the SouthMoravian Region in the same time period. Different development was noted only
at divorce rate.
Key words:
microregion, population development, demography, demographic indicators
Úvod
Analýza a predikce demografických ukazatelů v Regionu Podluží má v praxi
široké uplatnění. Mohou jí využít např. samotné obce regionu při rozhodování o
rozvoji veřejných služeb (zdravotnictví, školství, sociální péče) či při plánování bytové
výstavby. Mikroregion Podluží byl zaregistrován v roce 1999 a v roce došlo
k přejmenování na Region Podluží. Výsledky této práce mohou sloužit jako podklady
pro vytvoření nové strategie rozvoje Regionu Podluží. Výsledky uvedené v příspěvku
jsou dílčím výstupem projektu MMR č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit mezi
vybranými regiony“.
Cíl a metody
Cílem práce je analýza populačního vývoje Regionu Podluží ve sledovaném
období let 1994–2007. V tomto období jsou analyzovány demografické ukazatele
jako je porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost, celkový přírůstek,
přirozený přírůstek a přírůstek migrací. Časové řady demografických ukazatelů byly

205

vyrovnány vhodnými regresními funkcemi (Palát, 2008, 2009; Palát, Maca 2004,
2005).

Výsledky a Diskuse
Region Podluží je svazek obcí, který byl založen 28.4.1999. V průběhu let se
tento svazek obcí rozrůstal až na současných 14 obcí. Členové svazku jsou obce
Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Moravská Nová
Ves, Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdonice a
Týnec.
V Regionu Podluží došlo během let 1994–2007 k nárůstu středního stavu
obyvatelstva o 1,2 %. Predikce dalšího vývoje očekává nárůst středního stavu
obyvatel (Tabulka 1, Obr. 1.)
Tab.1 Střední stav obyvatelstva Regionu Podluží a Jihomoravského kraje
Rok
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2007 2007/1994 (%)
Region Podluží
celkem
23048
23136
23189
23311
23217
23226
23227
23324
101,20
muži
11151
11212
11265
11378
11356
11358
11383
11426
102,47
ženy
11897
11924
11924
11934
11862
11869
11845
11898
100,00
Jihomoravský kraj
celkem
1148892 1147700 1145604 1143491 1130181 1129912 1131461 1136549
98,93
muži
555664
555492
554901
554338
547691
548155
549601
552870
99,50
ženy
593228
592208
590703
589153
582490
581757
581860
583679
98,39

(zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní)

Obr.1: Predikce vývoje středního stavu obyvatelstva Regionu Podluží (zdroj dat:
ČSÚ, zpracování vlastní)
Časová řada vývoje středního stavu byla vyrovnána polynomem třetího stupně
(y´ = 0,502x2 – 13,24x + 22923). Predikce středního stavu obyvatelstva pro rok 2009
je 23 398 obyvatel.
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Na růst počtu obyvatel má vliv především migrace. Je převaha žen v populaci,
avšak jejich podíl mírně klesá (Obr.2). Ukazuje to index feminity, který v regionu
nabýval nejprve hodnoty 1066, ale postupně se snížil až na 1041, tedy na 1000
mužů připadá 1041 žen. I nadále se očekává pokles tohoto ukazatele. Poměr mužů a
žen se s přibývajícím věkem mění ve prospěch žen. Ve věkové kategorii 0–14 let
převažují muži, ve věku 15–64 let je podíl mužů a žen téměř vyrovnaný, avšak ve
věkové skupině 65 a více let výrazně převažují ženy. Vysvětlením takovéhoto vývoje
je skutečnost, že se dlouhodobě rodí více chlapců a na druhé straně se ženy dožívají
vyššího věku. Stejně jako Jihomoravském kraji, tak i v Regionu Podluží se
setkáváme s problémem stárnutí obyvatelstva. Vypovídá o něm index stáří, který měl
po celé období rostoucí tendenci (Obr. 3).

Obr. 2: Vývoj středního stavu mužů a žen v Regionu Podluží (zdroj dat: ČSÚ,
zpracování vlastní)

Obr. 3: Vývoj indexu stáří Regionu Podluží a Jihomoravského kraje. (zdroj dat: ČSÚ,
zpracování vlastní)
Časová řada vývoje indexu stáří Regionu Podluží byla vyrovnána přímkou (y´ =
1,643x + 74,17). Časová řada vývoje indexu stáří Jihomoravského kraje byla
vyrovnána taktéž přímkou (y´ = 2,712x + 70,22). Predikce středního stavu
obyvatelstva pro rok 2009 je pro Podluží 100,5 a pro JMK 113,6. V Regionu Podluží
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tedy vzrostl z hodnoty 76 až na 100. I nadále se očekává růst hodnot tohoto
ukazatele. S problémem stárnutí obyvatelstva souvisí řada opatření, která musejí být
provedena, aby se předešlo mnohým negativním dopadům (např. v důchodovém
systému či v oblasti zdravotnictví). Na regionální úrovni je potřeba zvolit vhodnou
kapacitu veřejných pečovatelských, zdravotnických a školských zařízení.
Příznivým jevem je zajisté výrazný pokles úmrtnosti, o čemž svědčí jak úbytek
počtu zemřelých, tak i pokles ukazatele hrubé míry úmrtnosti, který se v Regionu
Podluží snížil z původních 12,67 ‰ na konečných 10,12 ‰. Příčinou úmrtí jsou
nejčastěji nemoci oběhové soustavy, kterým podléhá více než 50 % z celkového
počtu zemřelých. Nádorová onemocnění způsobují přibližně čtvrtinu všech úmrtí.
Pokles úmrtnosti je způsoben především neustálým rozvojem medicíny, dostupností
a kvalitou lékařské péče, postojem ke zdraví a využíváním preventivních opatření.
Vývoj porodnosti v první polovině sledovaného období lze charakterizovat
klesající tendencí, avšak ve druhé polovině období dochází k postupnému nárůstu
počtu porodů a tím pádem k růstu ukazatele hrubá míra porodnosti. Do roku 2009 by
se hodnota tohoto ukazatele měla v obou sledovaných oblastech i nadále zvyšovat.
Nárůst porodnosti v posledních letech je způsoben nástupem generace matek ze
silných populačních ročníků 70. let. V důsledku trendu odkládání manželství do
pozdějšího věku roste věk rodiček. Dochází také k rychlému nárůstu počtu dětí
narozených mimo manželství. Pozitivní zprávou je rapidní pokles počtu potratů, který
se v Regionu Podluží snížil o 55,4 %, v JMK o 35,3 %. Tento příznivý vývoj dokazují
také klesající hodnoty hrubé míry potratovosti, což lze vysvětlit vysokým stupněm
religiozity v regionu (Obr. 4).

Obr. 4: Vývoj hrubé míry potratovosti v Regionu Podluží (zdroj dat: ČSÚ, zpracování
vlastní)
Časová řada vývoje hrubé míry potratovosti byla vyrovnána polynomem druhého
stupně
(y´ = 0,014x2 – 0,410x + 5,624). Predikce hrubé míry potratovosti pro rok 2009 je
2,65, což udává 2,65 potratu na 1000 obyvatel středního stavu. Mezi důvody vedoucí
k úbytku počtu potratů patří zejména změna celkového populačního klimatu, spojená
mj. se značným rozšířením moderních ženských antikoncepčních prostředků.
Sňatečnost Regionu Podluží zaznamenala během sledovaného období mírný
pokles. Příčiny poklesu sňatečnosti souvisí s celkovými změnami životního stylu
mladé generace po roce 1989. Lidé často preferují individuální zájmy a priority jako
např. získání vzdělání, studium či práce v zahraničí, cesty za lepšími pracovními
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příležitostmi a celkové budování kariéry. Vstup do rodinného života oddalují na
pozdější dobu, až dosáhnou určité ekonomické úrovně a vyřeší alespoň částečně
bytovou otázku. Fenoménem současné doby jsou konsensuální svazky, které se
svou stabilitou a počtem dětí od oficiálních svazků nijak výrazně neliší.
Rozvodovost Regionu Podluží v jednotlivých letech kolísala, ale z dlouhodobého
hlediska lze konstatovat, že klesá. Naopak v Jihomoravském kraji roste. Hrubá míra
rozvodovosti v mikroregionu dosahovala nižších hodnot než v celém kraji. Příčinou
může být větší důraz na rodinu, výrazný vliv náboženství a tradic v Regionu Podluží.
Vývoj celkového přírůstku obyvatelstva lze označit jako příznivý. V Regionu
Podluží dosahoval po většinu let kladných hodnot. Největší vliv na tento pozitivní
vývoj měla migrace, neboť ta v celém období nabývala výhradně kladných hodnot
(Obr. 5). Naopak u přirozeného přírůstku převažoval po celou dobu počet zemřelých
nad narozenými.

Obr. 5: Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku obyvatelstva v Regionu
Podluží (zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní)
Časová řada vývoje celkového přírůstku byla vyrovnána polynomem třetího
stupně
(y´ = 0,566x3 – 11,37x2 + 59,51x – 34,52), vyrovnání časové řady vývoje přirozeného
přírůstku (y´ = -0,116x3 + 3,483x2 – 27,11x – 10,75) a časové řady vývoje migračního
přírůstku (y´ = 0,683x3 – 14,87x2 + 86,62x – 23,76) taktéž. Krátkodobá předpověď
dalšího vývoje očekává do roku 2009 nárůst celkového přírůstku obyvatel na 325,
přičemž migrační saldo bude 353 a přirozený úbytek 28. Očekává se další nárůst
celkového přírůstku obyvatel. Nejvýraznější složkou tohoto ukazatele by měla být i
nadále migrace Obr. 6).
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Obr. 6: Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel Regionu Podluží (zdroj
dat: ČSÚ, zpracování vlastní)
Důvodem většího přílivu obyvatel do Regionu Podluží je současný trend, kdy
se lidé stěhují z velkých měst do obcí. Nejatraktivnější se stávají sídla menší
velikosti, která však svojí infrastrukturou odpovídají městu a jsou s městy spojeny
snadnou dopravní dostupností. A právě tyto podmínky Region Podluží splňuje.
Technická infrastruktura celé oblasti je na dobré úrovni. Co se týče dopravní
dostupnosti, tak tento mikroregion má velmi dobré napojení na dálniční komunikace
vedoucí do Prahy, Vídně či Bratislavy. Zásadní význam v dopravní obslužnosti má
také mezinárodní železniční uzel v Břeclavi. Poloha a velmi dobrá dopravní
dostupnost regionu mohou napomáhat k větší podnikatelské aktivitě a k vytváření
pracovních příležitostí.
Závěr
Ve sledovaném období 1990–2007 došlo v Regionu Podluží k nárůstu
středního stavu obyvatel, převažující je podíl žen. Saldo migrace je kladné. Dochází
k prodlužování střední délky života a stárnutí populace. Potratovost, úmrtnost,
sňatečnost a rozvodovost mají klesající tendenci. V posledních letech dochází i
k nárůstu porodnosti. Demografický vývoj Regionu Podluží v letech odpovídá
demografickému vývoji Jihomoravského kraje ve stejném časovém období. Rozdílný
vývoj byl zaznamenán pouze u rozvodovosti
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Mikroregionálne združenie ako jedna z foriem spolupráce
obcí
Microregional association as one of forms of cooperation
of municipalities
Papcunová Viera – Beresecká Janka
Abstrakt
Jednou z možných foriem spolupráce obcí je vytváranie mikroregionálnych združení.
Takáto forma spolupráce je výhodná predovšetkým pre malé obce, ktoré nemajú dostatok
vlastných finančných zdrojov na svoje rozvojové aktivity. Vytváraním mikroregionálnych
združení sa napĺňa aj jeden z princípov regionálnej politiky a to princíp partnerstva, ktorý
zdôrazňuje aktívnu účasť všetkých subjektov regionálnej politiky pôsobiacich na všetkých
priestorových úrovniach (miestnej, regionálnej, ústrednej) a to tak na príprave rozvojových
programov, ako aj na ich realizácii a monitorovaní. Cieľom príspevku je na príklade
konkrétneho mikroregionálneho združenia zhodnotiť endogénne rozvojové faktory a ich
možnosti ďalšieho využitia pre socio – ekonomický rozvoj územia.

Kľúčové slová
Mikroregionálne združenie, spolupráca obcí, rozvoj územia

Abstract
Microregional association is one of forms of cooperation of municipalities. This
cooperation is mostly useful for small municipalities, which don’t have enough own financial
sources for their development activities. This cooperation also to fill one of principles of
regional policy - principle of partnership. This principle to accent activity participation of all
subjects of regional policy for all space level (local, regional and central).The aim of paper is
evaluation of endogen factors and their future using for socio - economic development of
area on concrete microregional cooperation.

Key words
Microregional association, cooperation of municipalities, development of area

Úvod
Podľa zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je
mikroregionálne združenie právnická osoba, založená na účely dosiahnutia spoločných
riešení při zvyšovaní úrovne hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja
regiónu.
Podľa Krnáča (2007) je mikroregión inštitúcia s vlastnou organizačnou štruktúrou,
v ktorej je združených niekoľko obcí spojených ekonomicky a geograficky, aby spoločne
riešili nadobené problémy, alebo plánovali svoj rozvoj. V rámci mikroregiónu sa združujú
obce, ktoré majú záujem o rozvoj regiónu a sú ochotné v záujme tohoto cieľa spolupracovať.
Veľké množstvo obcí a obmedzené verejné prostriedky potrebné k zaisteniu bežného
fungovania a ďalšieho rozvoja vedie obce k združovaniu, pričom obce spolupracujú pre to,
aby efektívnejšie získavali prostriedky pre rozvoj svojho územia, pričom uplatňujú zásadu, že
väčší celok má lepšiu vyjednávaciu pozíciu jako jednotlivá obec (Nunvářová, 2008).
Iniciátormi vzniku mikroregiónov boli a sú podľa Klámara (2005) predovšetkým silnejšie
obce resp. mestá. Vznik takýchto združení vytvára predpoklady pre zhodnotenie súčasného
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stavu a identifikáciu rozvojových možností na princípoch endogénneho rozvoja. Čo
potvrdzuje aj Tej (2002), ktorý uvádza, že jedným z cieľov regionálneho rozvoja je aj
dobudovanie konkurencieschopnosti regiónu za optimálneho využitia miestneho potenciálu a
priestorových osobitostí.

Materiál a metódy
Cieľom príspevku je na príklade konkrétneho mikroregionálneho združenia zhodnotiť
endogénne rozvojové faktory a ich možnosti ďalšieho využitia pre socio – ekonomický rozvoj
územia.
Mikroregionálne združenie Dobšiná je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým
združením, ktorého členovia aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého
regiónu. Združenie bolo založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. ako občianske združenie
a tvorí ho 8 obcí Rožňavského okresu – Dedinky, Rejdová, Stratená, Vlachovo, Vyšná Slaná,
Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo a 1 mesto Dobšiná, 1 obec okresu Brezno – Telgárt, 1
obec okresu Spišská Nová ves – Mlynky. Okrem obcí a mesta sú členmi združenia aj
právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú služby v oblasti cestovného ruchu vo vyššie
menovaných obciach a meste.
Z hľadiska fyzicko – geografickej polohy sa podstatná časť územia Mikroregiónu
Dobšiná nachádza v oblasti Slovenského Rudohoria, konkrétne na styku jeho štyroch
geomorfologických celkov – Stolické vrchy, Volovské vrchy, revúcka vrchovina a Spišsko –
gemerský kras.

Výsledky
Dôvodom vzniku a činnosti združenia je všestranná podpora rozvoja cestovného ruchu
na území mikroregiónu a neustále zvyšovanie jeho profesionálnej úrovne a prestíže
s dôrazom na zachovávanie a zveľaďovanie prírodných a krajinných hodnôt nachádzajúcich
sa na území mikroregiónu a právne zastupovanie a ochrana záujmov členov v súvislosti s ich
činnosťou pri napĺňaní cieľov združenia.
V článku hodnotíme nasledujúce endogénne faktory:
- pôdny fond a jeho štruktúra
- demografický potenciál – počet obyvateľov a veková štruktúra obyvateľstva
- ekonomický potenciál – počet podnikateľských subjektov
- technická a sociálna infraštruktúra – vybavenosť územia jednotlivými súčasťami
Na základe analýzy je možné identifikovať brzdiace faktory rozvoja mikroregiónu
a navrhnúť možnosti riešenia.
Analýza endogénnych faktorov
Štruktúra pôdneho fondu
Podľa posledných výsledkov zo SODB 2001 celková rozloha mikroregiónu je viac ako 35
tis. ha. Pôdny fond je tvorený predovšetkým lesnou pôdou, ktorá tvorí až 68% územia. Je to
dôsledok geomorfologických podmienok, keďže veľká časť územia mikroregiónu sa
nachádza v členitom reliéfe Stolických vrchov a Slovenského raja. Poľnohospodárska pôda
tvorí 25,9% a z pôdnych typov sa najčastejšie vyskytujú najmä rendziny, kambizeme
a podzoly.
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Štruktúra pôdneho fondu mikroregiónu v roku 2001
Graf 1
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Zdroj: interné materiály obcí, vlastné spracovanie.

Demografický potenciál
Celkový počet obyvateľov mikroregiónu bol k 31.12.2008 viac ako 11 tis. obyvateľov.
Z grafu 2 vyplýva, že v rámci veľkostnej kategórie obcí je združenie tvorené jedným mestom
– Dobšiná, 4 malými obcami do 500 obyvateľov – Dedinky, Gočovo, Kobeliarovo a Stratená,
zvyšok obcí patrí do kategórie stredných obcí – Mlynky, Rejdová, Telgárt, Vlachovo a Vyšná
Slaná. Z uvedenej analýzy veľkostnej štruktúry obcí vyplýva jednoznačne pozitívum vstupu
obcí do mikroregionálneho združenia, nakoľko obce vystupujúce ako samostatný subjekt by
majú len veľmi malé možnosti svojho ďalšieho rozvoja, keďže svoje rozpočty používajú
predovšetkým na zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií a až následne si
môžu zabezpečovať svoje ďalšie aktivity. V rámci mikroregionálnej spolupráce je možné
kumulovať finančné prostriedky a následne ich použiť na väčšie investičné aktivity (napr.
vybudovanie jednotlivých súčasti technickej infraštruktúry), ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju
územia.
Počet obyvateľov v jednotlivých obciach mikroregiónu k 31.12.2008
Graf 2
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Zdroj: interné materiály obcí, vlastné spracovanie.

Samotné obyvateľstvo je dôležitým rozvojovým faktorom, avšak pre ďalší rozvoj územia
je veľmi dôležitá veková štruktúra obyvateľstva.. Z grafu 3 vyplýva, že veková štruktúra
obyvateľstva sa počas obdobia rokov 1998-2008 menila len veľmi nepatrne. Najsilnejšiu
zložku obyvateľstva tvorí obyvateľstvo v produktívnom veku, ktoré je najdôležitejšou zložkou
v rámci rozvoja územia. Vystupuje ako producent ekonomických činností, ale zároveň aj ako
ich spotrebiteľ. V rámci sledovaného obdobia dochádza k nepatrnému poklesu obyvateľov
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v predproduktívnom veku a nárastu obyvateľov v poproduktívnom veku. Táto situácia
v mikroregióne kopíruje celoslovenský resp. celoeurópsky vývoj obyvateľstva, kedy
dochádza k poklesu obyvateľov v poproduktívnom veku a narastá počet obyvateľov
poproduktívnom veku dôsledkom aj zhoršených socio – ekonomických podmienok, ale aj
tým, že do popredia sa u mladých ľudí dostáva kariéra pred zakladaním rodín.
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v rokoch 1998-2008 (v %)
Graf 3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

21,1

19,4

55,7

58,7

23,2

21,9

22,2

60,3

17,5

1998

2003

2008

predproduktívny vek

produktívny vek

poproduktívny vek

Zdroj: interné materiály obcí, vlastné spracovanie.

Ekonomický potenciál
Členitý reliéf územia a vysoký podiel lesnej pôdy vytvárajú predpoklady predovšetkým
pre rozvoj lesníctva, drevospracujúceho priemyslu, baníctva a viacerých foriem cestovného
ruchu. Mikroregión bol historicky spätý s ťažbou železnej rudy a farebných kovov. Postupne
sa popri baníctve rozvinulo aj poľnohospodárstvo. Od roku 1990 dochádzalo k postupnému
útlmu banského priemyslu v území ako aj zániku poľnohospodárskych družstiev, čo malo
negatívny dopad na nezamestnanosť v regióne.
Podľa údajov z Obchodného registra v mikroregióne k 31.12.2008 malo sídla
v jednotlivých členských obciach 77 obchodných spoločností, z ktorých najväčší podiel (80%)
tvoria spoločnosti s ručením obmedzeným. Tieto spoločnosti majú rozličné zameranie, ide
predovšetkým o poskytovanie ubytovacích služieb, ťažby dreva, výroby výrobkov z dreva
a sprostredkovávanie maloobchodu a veľkoobchodu. Približne 10% podnikateľských
subjektov predstavujú družstvá, ktorých hlavným predmetom podnikania je
poľnohospodárska činnosť.
Podiel jednotlivých podnikateľských subjektov zapísaných v Obchodnom registri
podľa právnej forma k 31.12.2008 (v %)
graf 4
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V rámci živnostenského podnikania bolo k 31.12.2008 evidovaných celkovo na území
mikroregiónu 644 samostatne zárobkovo činných osôb, z toho 95,4% živnostníkov, 3,8%
samostatne hospodáriacich roľníkov a 0,8% tvorili fyzické osoby v slobodnom podnikaní.
Predmetom činností týchto podnikateľov sú predovšetkým služby spojené s poskytovaním
ubytovania, prevádzkovaním pohostinských činností, resp. služby v rámci lesníctva, ťažby
dreva a nákladnej dopravy. Pomerne vysoký podiel živnostníkov bol spôsobený aj jednou
z noviel Zákonníka práce týkajúcej sa závislej práce. Väčšina zamestnávateľov so sídlom
v členských obciach zameraných na ťažbu a spracovávanie dreva využila túto novelu
a zrušila so svojimi pracovníkmi zamestnanecký pomer a prijala ich ako živnostníkov, ktorí
začali pracovať nie na základe pracovnej zmluvy, ale obchodnej zmluvy.
Podiel jednotlivých podnikateľských subjektov zapísaných v Živnostenskom registri
k 31.12.2008 (v %)
graf 5
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Treba však podotknúť, že na ekonomickom rozvoji v území sa nepodieľajú len samotné
podnikateľské subjekty, ale aj samospráva ponukou optimálnych podmienok pre
podnikateľské subjekty vytvára podmienky pre rozvoj podnikania v území (napr. ponukou
pozemkov, resp. nevyužívaných budov príp. výstavbou chýbajúcej infraštruktúry). Jedným
z príkladov je aj iniciatíva mesta Dobšiná, ktoré vytvorilo územno – technické podmienky pre
realizáciu novej priemyselnej zóny „VSŽ – Kovostroj“ so zameraním na strojárenskú výrobu
a finálnu drevársku výrobu a tiež aj v obci Nižná Slaná samospráva prispela v rámci svojich
možností k vytvoreniu podmienok pre zhodnocovanie drevnej hmoty formou finálneho
výrobku.
Technická a sociálna infraštruktúra
Pre rozvoj územia je dôležitým faktorom práve technická infraštruktúra a jej jednotlivé
súčasti. V rámci dopravnej infraštruktúry územie mikroregiónu charakterizuje priemerná
cestná sieť, bez vybudovania diaľničných prepojení resp. rýchlostných komunikácii. Cez
územie mikroregiónu prechádzajú iba dve cesty I. triedy a to cesta I/66 a cesta
medzinárodného významu I/67. Spojenie medzi jednotlivými obcami mikroregiónu
zabezpečujú cesty II. a III. Triedy regionálneho významu.
Územím mikroregiónu prechádzajú železničné trate regionálneho a lokálneho významu,
ktorých prevádzkovanie je v súčasnosti výrazne obmedzené z dôvodu ich neefektívnosti.
Jediná nadregionálna železničná trať vedie severnou časťou územia mikroregiónu, ktorá
však nie je elektrifikovaná.
Vybavenosť obcí jednotlivými súčasťami technickej infraštruktúry závisí od veľkosti obcí
ale predovšetkým od finančných prostriedkov. Viac ako polovica obcí je splynofikovaná,
všetkých jedenásť obcí má verejný vodovod, čo však absentuje je kanalizácia. Verejnú
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kanalizáciu má iba mesto Dobšiná a obec Mlynky, avšak ich technický stav nie je vyhovujúci.
Obec Vyšná Slaná má vybudovanú ČOV.
Základnou funkciou všetkých obcí mikroregiónu je obytná funkcia, čoho výsledkom je
pomerne vysoký podiel trvalo obývaných domov a bytov v mikroregióne. Z celkového počtu
tvorí podiel trvalo obývaných domov v mikroregióne viac ako 81%. Zvyšok bytového fondu
mikroregiónu tvoria domy neobývané resp. využívané na rekreačné účely. Vybavenie
ostatnými súčasťami sociálnej infraštruktúry je závisí od veľkosti obce. Základné
zdravotnícke vybavenie je iba v meste Dobšiná, kam dochádzajú obyvatelia okolitých obcí.
Lepšia situácia je v oblasti školstva, kde základné školy sa nachádzajú v piatich
z jedenástich obcí. Stredné školstvo je situované opäť len v meste Dobšiná, ale v obci Nižná
Slaná je aj odborné učilište obchodné.
Pre kultúrno – spoločenské aktivity obyvateľov v jednotlivých obciach slúžia kultúrne
domy, ktoré sú súčasťou každej obce.Knižnice sa nachádzajú v 10 obciach mikroregiónu.
V obciach pôsobí aj niekoľko dobrovoľných a záujmových skupín.
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Záver
Z analýzy rozvojových faktorov vyplynuli nasledovné závery:
- z hľadiska prírodného potenciálu má územie mikroregiónu potenciál pre rozvoj
cestovného ruchu, predovšetkým vidieckeho cestovného ruchu
- vo vekovej štruktúre obyvateľstva začína prevládať poproduktívne obyvateľstvo nad
obyvateľstvom v predproduktívnom veku, čo v budúcnosti môže negatívne vplývať
na ďalší rozvoj územia
- v rámci mikroregiónu sú vytvorené podmienky pre rozvoj predovšetkým malého a
stredného podnikania
- brzdiacim faktorom rozvoja územia je nedostatočne vybudovaná technická
infraštruktúra.
Napriek niektorým negatívnym skutočnostiam je možné konštatovať, že vytvorenie
mikroregionálneho združenia je pozitívom pre všetky členské obce ako aj mesto Dobšiná,
pretože takáto forma spolupráce predstavuje významnú pomoc pre celé územie, najmä
všestrannou podporou a propagácia činnosti mikroregiónu.
Pre ďalší rozvoj územia je však v prvom rade dôležité vybudovať jednotlivé súčasti
technickej infraštruktúry, ktorá bude následne „priťahovať“ investorov, čím sa vytvorí priestor
pre zamestnanosť a mikroregión sa stane zaujímavým predovšetkým pre obyvateľov
v produktívnom veku.
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Kritika implementace integrovaných plánů rozvoje měst
v České republice
Critical Assessment of Integrated Urban Development
Plans in the Czech Republic
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Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na analýzu a následné hodnocení způsobu implementace
integrovaného přístupu rozvoje měst v politice hospodářské a sociální soudržnosti v ČR
v rámci finanční perspektivy 2007-2013.
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Abstract:
The article is focused on analyses of implementation of integrated urban development
plan in the Czech Republic in the financial perspective 2007-2013.

Keywords:
European Union, the Structural Funds, IPRM, Economic and Social Cohesion policy

Úvod
Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) je nutným předpokladem pro čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů v rámci urbánní prioritní osy/oblasti podpory
Regionálních operačních programů (dále jen ROP) s cílem zajistit synergický efekt
jednotlivých intervencí podporujících určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím
koncentrace alokace finančních prostředků do geograficky vymezené zóny města nebo
v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města. Základními dokumenty definujícím právní
zakotvení Integrovaných plánů jsou Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k
hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města
(MMR, 2008) vydané na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883 (Vláda
ČR, 2007) a Vademecum pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací
období 2007-2013 (MMR, 2008a). V programovém období 2007-2013 IPRM patří
k nejvýznamnějším koordinačním mechanismům pro intervence Regionálních operačních
programů, tematických operačních programů (dále jen TOP) a Integrovaného operačního
programu (dále jen IOP) cílené na rozvoj měst. Schválené a zveřejněné dokumenty IPRM
k březnu 2009 s plánovanou alokací znázorňuje tabulka 1.
1

Mgr. et Ing.Jan Přenosil, Ph.D. – Ústav financí PEF MZLU v Brně
Ing. Robert Plaga – Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy FRRMS MZLU v Brně
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Tabulka 1: Schválené IPRM s celkovou finanční alokací a příspěvkem ROP
(v mil. Kč není li uvedeno jinak)
Město

Financování ROP
361 mil. Kč
525 mil. Kč
250 mil. Kč
205 mil. Kč
843 mil. Kč
923 mil. Kč
277 mil. Kč
1096 mil. Kč
509 mil. Kč
823 mil. Kč
33 mil. €
18 mil. €
245 mil. Kč
450 mil. Kč
479 mil. Kč
717 mil Kč.
?
517 mil. Kč
523 mil. Kč
540 mil. Kč

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
Plzeň – Univerzitní město 2015
České Budějovice - Levý břeh Vltavy
ČESKÉ BUDĚJOVICE – tématicky IPRM
Ústí nad Labem – Centrum
Most – Centrum
Teplice
Chomutov – areál bývalých kasáren a přilehlého okolí
Hradec Kralové
Pardubice
Kladno
Mladá Boleslav
Olomouc
Zlín
Havířov
Karviná
Opava
Jihlava
Brno IPRM 1 – zónový plná
Brno IPRM 2 - tématický plán

Celkové rozpočtové
náklady
2744 mil. Kč
10 141 mil. Kč
3 888 mil. Kč
897 mil. Kč
1188 mil. Kč
998 mil. Kč
505 mil. Kč
1416 mil. Kč
4230 mil. Kč
4623 mil. Kč
39 mil. €
21 mil. €
406 mil Kč.
561 mil Kč
518 mil. Kč
1745 mil. Kč
721 mil. Kč
628 mil. Kč
918 mil. Kč
638 mil. Kč

Poznámka: IPRM dalších nositelů nebyly k rozhodnému datu dostupné
Zdroj: Autoři

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je reakcí na doporučení Evropské unie k
aktivnějšímu přístupu měst na realizaci rozvoje ekonomické i sociální prosperity města za
účelem zlepšování životní úrovně svých občanů (EC, 2007). Cílem IPRM je tzv. integrovaný
přístup: koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných
problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst (přičemž vlastní
vyhodnocení základních témat je také v kompetenci města). Efektivita spočívá především v
smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření umožňující:
- propojit různé zdroje financování,
- umožnit posílení principu partnerství – tedy zařazení dílčích projektů naplňovaných
třetími osobami,
- umožnit propojení se soukromými zdroji.
Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak
veřejné, tak soukromé zdroje. IPRM reaguje na strategické dokumenty města, je tvořen
souborem klíčových projektových záměrů města, které jsou časově, obsahově a prostorově
provázané. Význam Integrovaných plánů rozvoje měst spočívá v tom, že umožňují dosažení
významné koncentrace investic a zajišťují synergické působení jednotlivých projektů, kterými
města realizují svoje strategické rozvojové cíle a priority.
Odpovědnost za vytvoření IPRM má jeho nositel – město. Právě aspekt přenesení
rozhodnutí o výběru podpořených projektových žádostí na město, spolu s provázáním
s dalšími aktivitami města je krokem který napomůže naplnění integrovaného přístupu. Tím
je zajištěno synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují strategické rozvojové cíle
a priority města a umožňují dosažení významné koncentrace investic.
Charakter projektových záměrů je určující pro definování zdroje financování IPRM.
Soubor projektu může být tvořen projekty zahrnutými pouze do Regionálního operačního
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programu, nebo jednoho nebo více tematických programů, nebo se může jednat o jejich
kombinaci.
Metodický pokyn dále specifikuje oblasti možného propojení IPRM s tematickými
operačními programy (dále jen TOP). Příkladem budiž IPRM města Brna „Zvýšení kvality
poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“, kde dílčí
projekty financované z TOP směřují k následujícím oblastem: rozvoj a adaptace počátečního
vzdělávání a posilování lidského kapitálu ve výzkumu a vývoji (Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost), přilákání a udržení talentů a vysoce kvalifikovaných pracovníků v
urbanizovaných oblastech a řešení problému v oblasti sociální integrace v deprivovaných
částech měst (OP Lidské zdroje a zaměstnanost), zlepšení stavu jednotlivých složek
životního prostředí (OP Životní prostředí), rozvoj podnikání a podpůrných podnikatelských
služeb ve městech (OP Podnikání a inovace), rozvoj inovačního potenciálu ve městech (OP
Výzkum a vývoj pro inovace), zlepšení fyzického prostředí pro bydlení (Integrovaný operační
program).

Řešení:
Logika integrovaného přístupu respektující komplexní vztahy v městských aglomeracích
je v krokem správným směrem, a implementace v České Republice tak reflektuje zkušenosti
iniciativy URBAN ve starých členských zemích. Nicméně implementace přístupu v ČR naráží
na několik omezujících faktorů, případně negativních dopadů.
Problematický se ukázal výklad podmínky zařazení aktivit financovaných z TOP, který
není v metodických pokynech uspokojivě řešen. V případě přístupu administrátora ROP JV –
Úřadu regionální rady (dále jen ÚRR JV) při přípravě IPRM Brna se přístup k zařazení vyvíjel
od původního postoje – ignorující tyto aktivity v IPRM z pohledu ÚRR (odpovědnost za
zařazení těchto projektů ÚRR přenechával na relevantních řídících orgánech), k silné
omezujícím podmínkám pro zařazení těchto projektů (podmínka měkkých projektů z TOP se
vztahovala na přímé využití infrastruktury vytvořené v rámci IPRM – příkladem je podmínka
zařazení projektu financovaného z TOP s cílem podpořit kvalitu vzdělávání ve městě,
v případě striktního výkladu by mohl být zařazen pouze dílčí projekt využívající infrastruktury
vytvořené z prostředků ROP (pouze několik školních hřišť)). Po společném jednání zástupců
regionálních rad se výklad omezujících podmínek pro zařazení projektů financovaných
z TOP vrátil do původního stavu.
Aktivity financované z TOP tedy, dle poslední verze výkladu, mají navazovat na aktivity
financované z ROP a rozšiřovat jejich dopad, avšak vhodnost jejich financovatelnosti i
zařazení v IPRM hodnotí Řídící orgán tematického operačního programu (ŘO TOP). Finální
stav tedy rozděluje aktivity v IPRM do dvou množin. Aktivity financované z ROPu musí
respektovat podmínky zacílenosti dle Metodického pokynu, zároveň město přímo ovlivňuje
využití alokovaných prostředků (podmínkou čerpání z ROP 3.1. je zařazení v IPRM). Oproti
tomu aktivity z TOP jsou pouze doplňkové – věcnou správnost i samotnou finanční podporu
dílčích projektů naplňujících aktivitu hodnotí relevantní ŘO. Oprávněnost zařazení těchto
aktivit do IPRM leží na nositeli a není – dle současného přístupu – v zásadě zkoumána
administrátory operačních programů.
Propojení aktivit financovaných z primárního zdroje – ROP a dalších OP je řešeno
bonifikací těchto doplňkových aktivit. Přesné znění zvýhodnění je definováno v bodě II
Usnesení vlády ČR 2007/883 (Vláda ČR, 2007): „vláda schvaluje pro projekty, vycházející ze
schválených Integrovaných plánů rozvoje města a předkládané do jednotlivých operačních
programů, bonifikaci ve výši 10 %“.
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Diskuse
Reálné podmínky zvýhodnění byly v době přípravy IPRM Brna (první polovina roku 2008)
nejasné – kontaktní osoby relevantních OP – konkrétně OPŽP, OPVK, OPLZZ a OPVaVpI
nebyly schopni podat ani vzor potvrzení o zařazení dílčího projektu do IPRM ani podmínky
naplnění zvýhodnění. Podobně i informace administrátorů ROP JV byly s ohledem na
zařazení projektů financovaných z jiných OP kusé a neúplné. Tento přístup komplikoval
naplnění integrovaného přístupu. Současný stav se ustálil na doložení potvrzení Magistrátu
města Brna (dále jen MMB) o zařazení do IPRM (na základě předložení 2 formulářů a
souhlasu s informování o výsledku projektové žádosti a naplňování indikátorů projektu),
přičemž jednotlivé TOP respěktují bonifikace poté, co projektová žádost projde formální
kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Vlastní logika projektů zařazených do IPRM finanovaných
z TOP je nechána na rozhodnutí kolektivních orgánů města. Ačkoliv není v současném
stavu možné provést analýzu dopadu 10 procentního bodového zvýhodnění (dílčí projekty
jsou přípravovány, či předloženy aministrátorům), lze předpokládat významný dopad tohoto
zvýhodnění na pozitivní hodnocení. Ačkoliv se jedná o významnou podporu integrovaného
přístupu ve městech vzniká paradoxní situace. Nechttěným důsledkem bodového
zvýhodnění je vytvoření dvou tříd předkladatelů. Předkladatelů z měst s vytvořeným IPRM a
projektem v IPRM zařazeným a ostatních. Vzhledem k volnému pojetí zařazení dílčích
projektů financovaných z TOP do IPRM nastává nerovná soutěž předkladatelů projektů,
hrozící až nemožností překonat překonat projekty zařazené v IPRM ostatními projekty
(hypoteticky je možno získat 110% celkových bodů).
Omezením integrovaného přístupu je i možnost spolupráce se třetími osobami.
Odpovědnost za naplnění indikátorů a cíle IPRM zůstavá i zde na nositeli IPRM. V případě
problémů partnera tak městu zůstává povinnost plnit dohodnuté ukazatele, přičemž vlastní
aktivitu třetí osoby nemuže ovlivnit. Z tohoto důvodu je podmínkou zařazení do IPRM Brna
souhlas se smlouvou mezi městem a realizátorem projektu umožňující městu přístup k
monitoringu projektu, přesto je pozice města riskantní. I z těchto důvodů se řada nositelů
IPRM omezila při přenášení dílčích projektů na partnery. Město Brno jako jedno z mála
nositélů IPRM vyhlasilo veřejnou soutěž na zařazení projektových záměrů do IPRM a
umožnilo přístup širokému spektru partnerů. Vzhledem k pozici administrátora (ROP JV)
umožnit oficiální přistup k informacím o monitoringu projektů třetích osob třístranou smlouvou
mezi Redionální radou, městem a realizátorem projektu je přístup k informaci o případném
neplnění dílčího projektu ztížen a riziko pro nositele (město) poměrně vysoké. Zde je
viditelný další z limitů pokusu o integrovaný přístup.
Posledním omezením multiplikačního efektu IPRM je reálná kapacita využití soukromých
zdrojů. V konkrétním případě IPRM města Brna se ukázaly jako omezené (přičemž měst
Brno je nejlidnatějším nositelem IPRM v ČR a městem se silnou ekonomickou základnou)
pouze na spolufinancovaní projektů zařazených v IPRM. Spolupráce a společné využití
zdrojů přesahující dílčí projekty nebylo, vzhledem k neschopnosti města oslovit soukromé
subjekty (a vzhledem k jejich omezeným zdrojům), využito. Jednou z cest jsou návrhy
veřejno-soukromých partnertví, tyto přístupy se však nepodařilo naplnit.

Závěr:
Dnešní stav implementace tzv. integrovaného přístupu rozvoje měst lze hodnotit jako krok
spravným směrem, překážky identifikované v předchozím textu však omezují efektivitu
dopadu prostředků vynaložených veřejných prostředků
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MANAGEMENT ROZVOJE OBCÍ V ČR
Petr Ponikelský
Abstrakt
V podmínkách České republiky je problematika řízení rozvoje na úrovni obecních samospráv
významným tématem jak teoretických prací, tak i praktických aplikací. Tato oblast je v obou
rovinách též předmětem zájmu regionální politiky ČR zejména prostřednictvím výzkumných
programů. Níže uváděná specifika řízení municipálního rozvoje se opírají o výzkum
implementace manažerských funkcí realizovaný v několika postupných krocích na vzorku
130 obcí po celém území České republiky mimo jiné identifikoval už ve své první řešitelské
části řadu momentů specifických pro tuto oblast. V celkem třech postupně prováděných,
vzájemně nezávislých šetřeních byly řešiteli výzkumného úkolu sledovány a posuzovány
ukazatele, faktory a konkrétní situace, podle kterých je možné hodnotit a vzájemně
porovnávat rozsah, kvalitu i účinnost realizovaných manažerských funkcí v jednotlivých
obcích z vybraného reprezentativního vzorku. Následná analýza vstupů terénního šetření
specifikuje formy a intenzitu uplatňování manažerských funkcí při řízení municipalit
v podmínkách České republiky. Uvedený rozbor metodicky přejímá teoretickou základnu
podnikového managementu a zohledňuje oba základní typy manažerských funkcí, tj.
sekvenční (plánování, organizování, personální politika, vedení lidí a kontrola) a průběžné
zejména s důrazem na rozhodování / rozhodovací procesy a komunikaci.

Klíčová slova:
řízení municipálního rozvoje, manažerské funkce, kvalita řízení rozvoje obcí, specifika řízení
municipálního rozvoje.

Úvod
Jednou z hlavních příčin vzniku a trvání socioekonomických disparit v regionálním rozvoji ČR
je úroveň řízení rozvoje zejména ve středně velkých a malých obcích způsobená převážně
personální nedostatečností. Problém lidských zdrojů pro řízení a realizaci municipálního
rozvoje se projevuje zejména v nedostatku kvalifikovaných a motivovaných pracovníků i
vlastních představitelů samospráv. Tento stav je do značné míry způsoben koncepcí
územně-správního uspořádání ČR, které je charakteristické velmi vysokým počtem a
značnou fragmentací obcí. Z tohoto pohledu je personální nedostatečnost pro řízení obcí,
resp. jejich rozvoje zcela logická. Vzhledem k tomu, že rozdrobenost samosprávných celků
negativně ovlivňuje i jiné oblasti rozvoje obcí (financování, zajišťování veřejných statků a
služeb, rozpočtové určení daní, apod.), je otázkou zda by nebylo systémově vhodné
podporovat systém integrace obcí založený na motivaci a zřejmé výhodnosti pro jednotlivé
obce. Realizace těchto úvah však není v současné době, ani v minimálně střednědobém
výhledu příliš reálná. Je proto třeba hledat jiné cesty, jak problém nedostatečně efektivního
řízení rozvoje obcí řešit a přispět tak k pozitivnímu řešení regionálních disparit v ČR.
Současná situace v obcích ukazuje, že je tato otázka velmi aktuální. Profesionálně
odborné manažerské řízení, které vychází z kvalitně zpracovaných rozvojových strategií a
programů, je tak prozatím realizováno jen v minimálním počtu obcí či mikroregionů. Cílem
takového řízení je aktivizace vlastního vnitřního rozvojového potenciálu, důraz na rozvoj
lidského kapitálu (jakožto nejvýznamnějšího bohatství obce a regionu) a směřování k
naplnění vytýčených krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů. Současná a již řadu
let aplikovaná praxe v řízení obcí a mikroregionů spočívá převážně v orientování rozvojových
aktivit pouze na oblasti, ve kterých je možné čerpat dotační prostředky. Regionální rozvoj tak
není veden snahou o systematičnost, koncepčnost a logickou posloupnost realizovaných
aktivit. Jednotlivé neprovázané dílčí projekty zpravidla vykazují nižší multiplikační efekt,
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případně generují méně pozitivních externalit a nemohou tak ve finále naplnit komplexní
rozvojové cíle municipalit.

1. Řízení rozvoje obcí
Obce jako právnické osoby reprezentují územní samosprávu. Obec tedy tvoří územně
vymezený funkční celek s právem rozhodovat o svých záležitostech samostatně. Posláním
obce je (dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) pečovat o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů. K naplnění uvedeného poslání, které prakticky
z velké části spočívá v zajišťování a poskytování veřejných statků a veřejných služeb, musí
mít obec vytvořené podmínky zejména v podobě vlastního majetku, včetně finančního a
práva vystupovat v právních vztazích svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Všechny
hlavní atributy právní subjektivity obcí, tj. samostatnost v rozhodování, možnost vlastnit
majetek, jednání svým jménem na vlastní odpovědnost, jsou zcela totožné s prvky právní
subjektivity ostatních ekonomických subjektů v ČR, resp. firem. Z teorie managementu
vyplývá, že soukromé subjekty řídí svoji činnost lépe a efektivněji než subjekty veřejného
sektoru, do kterého patří i obce. Na tomto místě se tedy nabízí otázka, zda není možné řídit
obec jako firmu.

2. Lze řídit obec jako firmu?
Základní manažerské funkce soukromého sektoru jsou obecně platné i pro sektor veřejný.
Jde zejména o sekvenční funkce, tj. plánování, organizování, vedení, kontrola a průběžné
funkce, tj. analyzování, rozhodování a komunikace [2]. Hlavní rozdíly mezi soukromým a
veřejným sektorem z pohledu managementu je možné spatřovat především ve sledovaných
cílech, ve vymezené (realizované) činnosti, v rozsahu zodpovědnosti a s tím související
úrovni motivace.
Cílem existence firmy je vždy maximalizace ekonomického efektu. Cíle je tedy vymezen
jednoznačně, přesně, jeho plnění lze velmi dobře měřit, hodnotit a kontrolovat
prostřednictvím jasných finančních ukazatelů. Naproti tomu cílem obce je maximalizace
socioekonomických efektů, jejichž součástí jsou i cíle (efekty) společenské, které jsou
většinou exaktně neměřitelné a nehodnotitelné. V tomto bodě nastává hlavní problém,
zejména rozhodovací problém, při řízení rozvoje obcí ve srovnání s řízením firmy.
Společenské efekty jednotlivých municipálních projektů, které ve většině případů zajišťují
poskytování veřejných statků či služeb, není možné měřit, vzájemně exaktně srovnávat a
vyhodnocovat. Učiněná rozhodnutí jsou tedy logicky politická a nemusí být proto ve všech
případech ta nejefektivnější a nejpřínosnější.
Odlišnosti mezi firmou a municipalitou jsou též v činnostech, které uvedené ekonomické
subjekty vykonávají. Firmy se výhradně zaměřují na statky a služby soukromého charakteru,
tedy na produkci, která má jasně určeného konzumenta a tedy plátce za daný produkt.
Posláním obce je mimo jiné zajišťovat produkci a poskytování veřejných produktů. Veřejný
produkt má ovšem oproti soukromému specifické charakteristiky. Je to stejný, nedělitelný
prospěch takového statku pro všechny (princip nerivality – uživatelé si ve spotřebě
nekonkurují); prospěch, či užitek si nemůže přisvojit jeden konkrétní jednotlivec na úkor
ostatních (princip nevyloučitelnosti ze spotřeby) [1]. Není tedy zřejmý konkrétní konzument –
plátce a produkce těchto statků a služeb je proto financována z veřejných rozpočtů.
Kromě vlastního charakteru poskytovaných veřejných produktů je podstatná odlišnost v
tom, že veřejný sektor, v tomto případě obce, čelí značnému množství různorodých potřeb a
očekávání svých občanů (často protichůdných), což způsobuje zejména v oblasti
rozhodování značné komplikace.
Posledním z nejvýraznějších rozdílů v řízení firmy a obce je úroveň motivace aktérů
manažerského procesu. Veřejný sektor obecně neuplatňuje výkonové hodnocení pracovníků
a jiné druhy motivace vykazují poměrně malou účinnost. I tento stav je jednou z příčin výše
uvedené personální nedostatečnosti v řízení rozvoje municipalit.
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I přes uvedené věcné a organizační odlišnosti však lze nástroje podnikového řízení
v modifikované podobě v obcích uplatňovat.

3. Výzkum úrovně řízení rozvoje obcí v ČR
Vysoká škola regionálního rozvoje je součástí výzkumného týmu projektu “Procesy řízení
regionálního rozvoje na úrovni obecních České republiky“. Stěžejní výzkumné aktivity (řízené
rozhovory se starosty obcí, pozorování, výzkum webových stránek obcí) byly realizováno ve
druhém pololetí r. 2008 výběrovým způsobem na celém území ČR. Do reprezentativního
vzorku bylo vybráno 130 obcí (tj. cca 2% z celkového počtu jednotek ve výběrovém
souboru).

4. Výstupy výzkumu úrovně řízení rozvoje obcí v ČR
Předběžné výstupy, které dosud vyplynuly ze zpracování podkladů terénních šetření
ukazují na očekávaný nesoulad výsledků řešitelských výzkumných etap (pozorování, web) a
subjektivního hodnocení představitelů jednotlivých šetřených obcí. Výstupy jsou
seskupovány podle jednotlivých manažerských činností.
V oblasti řízení lze v této fázi analýzy vysledovat následující tendence. V polovině obcí
není vytvořen tým pro řízení rozvoje obce. Polovina respondentů zároveň považuje řízení
obce za systémové a koncepční s vyšším přispěním úřadu než volených představitelů.
Téměř 80% obcí považuje realizovaný model řízení za správný. Zároveň za nejvýznamnější
faktory, které limitují rozvoj obce označují nedostatek finančních prostředků a nedostatek
času, tedy faktory významně ovlivňované právě kvalitou managementu. Jako motivaci
využívají obce spíše nefinančních stimulů, zcela převažuje slovní pochvala. Poměrně
významným negativním zjištěním je fakt, že více než jedna třetina obcí při řízení vlastního
rozvoje nespolupracuje se soukromým sektorem a pouze jedna pětina obcí realizuje
s podnikateli společné projekty. Z hlediska zapojení veřejnosti je v 80% obcí aktivní
nezisková sféra, zájem občanů o dění v obcích vykazuje pozvolný nárůst.
V kategorii rozhodování hodnotí dvě třetiny obcí své počínání jako koncepční, resp. spíše
koncepční s podílem ad hoc rozhodování v kategorii do 25%. Při rozhodování však klade
více než 80% respondentů důraz na aktuální rozpočtové možnosti. Méně než polovina obcí
preferuje dlouhodobé efekty svých rozhodnutí s důrazem na pozitivní ekonomické dopady
před společenskými a environmentálním. Nedostatek finanční prostředků jako největší
komplikaci v rozhodování o rozvojových záležitostech obce uvádí téměř 70% respondentů.
Významným limitujícím faktorem rozhodování je též státní byrokracie a legislativa (40%
odpovědí). Pokud jde o vnější spolupráci obcí na rozvojových aktivitách má větší váhu
spolupráce s okolními obcemi než z jednotlivými kraji.
V oblasti organizování má více než 60% starostů pocit, že rozvoj obce leží pouze na nich.
S tím koresponduje i fakt, že v jedné třetině obcí není problematikou rozvoje obce pověřen
žádný jiný pracovník ani jiný subjekt. V 75% případů zajišťuje aktivně rozvoje obce pouze
starosta a místostarosta. Téměř jedna pětina starostů realizuje rozvoj obce zcela
samostatně, 53% starostů rozděluje práci členům volených orgánů ve formě žádostí o
spolupráci. Úkoly v rámci řízení rozvoje obce se obvykle rozdělují nepravidelně, nejčastěji 1x
za měsíc. Priority v oblasti rozvoje obce se vždy stanovují ve dvou třetinách obcí, 26% obcí
stanovuje své rozvojové priority jen když je čas. Více než 50% starostů má k dispozici svůj
stálý tým spolupracovníků.
Plánování jako manažerská funkce je v obcích chápáno velmi rozdílně. 65% respondentů
uvádí, že v obci je k dispozici koncepční rozvojový dokument, jedna čtvrtina programový
dokument nemá. Dle dalších šetření je však za existence koncepčního dokumentu pro rozvoj
obce považován ve většině případů pouze územní plán a ten je též představiteli obcí
považován a základní a pro rozvoj obce dostačující (odpověď 60% respondentů). 14%
respondentů tvrdí, že koncepční dokument není potřeba. Obce jsou výrazně nastaveny na
čerpání prostředků z různých dotačních fondů – pouze 3% respondentů neusilují o dotační
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prostředky. Za nejzásadnější problémy v čerpání dotačních prostředků je považován
nedostatek informací (33% respondentů), nedostatek finančních prostředků na zpracování
kvalitního projektu a na spolufinancování. 10% obcí nemá zpracovaný finanční výhled a to i
přesto, že je to povinnost uložená zákonem.
Výrazný nesoulad ve výstupech řízených rozhovorů a vlastního šetření řešitelského týmu
je v oblasti informování a komunikace. Starostové uvádí téměř 100% informovanost o
otázkách regionálního rozvoje, zjištění prostřednictvím webů obcí, které se účastní výzkumu
jsou však zcela opačná. Obce deklarují poměrně značnou propagační činnost (též
nelze vlastním šetřením potvrdit). Zajímavé je však rozložení propagovaných funkcí
s absolutním důrazem na funkci bydlení, s velkým odstupem následovanou funkcí
cestovního ruchu. Na okraji zájmu je funkce ekonomická (podpora a rozvoj podnikání –
pouze 2% respondentů).

Závěr
Dosavadní výstupy uvedeného výzkumu dokumentují mimo jiné i možnost aplikace funkcí a
nástrojů podnikového managementu ve veřejném sektoru i přes všechna výše popsaná
specifika. Tato skutečnost je zřejmá již z výše uvedených prvotních výsledků hodnocení
realizace manažerských funkcí v řízení rozvoje obcí. Na základě těchto výsledků lze
konstatovat, že hlavními problémy řízení rozvoje obcí v podmínkách České republiky jsou:
a)
nedostatečné personální zajištění, absence odbornosti a nedostatečná úroveň
žádoucí kvalifikace – s tímto problém souvisí zásadní nedostatky v oblasti organizace
práce, informování a komunikace
b)
problematická úroveň manažerských schopností představitelů obcí (vedení,
rozhodování)
c)
absence koncepční činnosti a systémového přístupu
Lze předpokládat, že správné nastavení procesů řízení uvnitř obce významným způsobem
přispěje ke kvalitě a efektivnosti všech manažerských činností s pozitivním dopadem do
celkové kvality rozvoje obce.
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Dopravní obslužnost mikroregionu
Jiří Pospíšil
ABSTRAKT
Cílem práce je posouzení dopravní obslužnosti v Mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k dojížďce a
vyjížďce ze zaměstnání. Posuzovaná obslužnost je zaměřena na zaměstnavatele zaměstnávající
minimálně 50 zaměstnanců. V mikroregionu splňují stanovená kritéria o počtu zaměstnanců
zaměstnavatelé v sedmi obcích.
Na základě posouzení údajů vychází lépe dopravní obslužnost do zaměstnání. Z hlediska
četnosti spojů nejhůře dopravní obslužnost vychází pro obce Hynčina, Bohuslavice a Drozdov.
Nejlépe pak pro obce Zábřeh, Zvole a Postřelmov.

Klíčová slova:
Doprava, dopravní obslužnost, dopravní spoje, mikroregion, odjezd, příjezd, veřejná doprava

ÚVOD
Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu a tím přispívat k
trvale únosnému rozvoji územního obvodu. Dopravní obslužnost vychází z geografického a
geopolitického členění příslušného území a dále z jeho hospodářského postavení a ekonomické
vyspělosti.
Důležitou součástí působící na dopravní obslužnost je dopravní infrastruktura. Vzhledem ke
svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších železničních a silničních
dopravních sítí v Evropě
Problematika dopravní obslužnosti je předmětem zájmu států Evropské unie, (viz. Zelená kniha
Evropské komise o dopravě (r.1996)). V Zelené knize se uvádí, že jádrem dopravní politiky musí být
vhodný, ekonomický a bezpečný pohyb lidí. Je tedy přirozené integrované pojetí a to musí zahrnout
strategii pro zvyšování podílu veřejné osobní dopravy. Učiní-li se veřejná doprava zlepšením norem
kvality služeb a organizace atraktivnější a dostupnější lidem s omezenou mobilitou, podnítí se velký
počet lidí pokračovat v jejím používání nebo se k jejímu pravidelnému používání vrátit.
Oblast problematiky osobní dopravy je řešena ve dvou zelených knihách: „Síť občana", „Ke
správnému a efektivnímu stanovení cen v dopravě".
Strategie podpory dopravní obsluhy území byla zpracována na základě usnesení vlády č.
882/2005 z 13. července 2005 jako návazný dokument na schválenou Dopravní politiku České
republiky pro léta 2005- 2013.
Vládou schválená nová dopravní politika obsahuje významné impulsy pro oblast veřejné dopravy.
Ve svých specifických cílech zdůrazňuje v obecné rovině zkvalitnění přepravní práce ve veřejné
dopravě osob a předkládá zásady opatření pro dosažení lepší funkce systému. Tato opatření lze
shrnout jako budování propojeného a strukturovaného systému veřejné dopravy s důrazem na
hierarchizaci systému, podpoření na jedné straně konkurenčního a na druhé straně vyváženě
stabilního prostředí.

Faktory působící na dopravní obslužnost
Dopravní síť
Podíl silniční dopravy na celkovém objemu dopravy je značný. Dálnice, rychlostní komunikace a
silnice první třídy 6 848 km, silnice II. a III. tříd 48 797 km, místní komunikace (72 300 km) v majetku
obcí.
Regionální silniční síť je sice dostatečně hustá, má však špatnou kvalitu vozovek a objektů,
většinou nesplňuje normované parametry a vykazuje značné množství dopravních závad. V České
republice je ve srovnání se zeměmi EU také malý rozsah samostatných pruhů pro nemotorovou
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dopravu (např. cyklostezky). Počet smrtelných dopravních nehod výrazně překračuje průměr EU.
Celkový počet dopravních nehod v roce 2008 činil 182 736, z toho došlo ke zranění nebo usmrcení
osob v 23 060 případech.
Česká republika má vysokou hustotu železniční sítě, provozní délka tratí je 9487 km (rok 2008), z
toho 3060 km elektrizovaných. Počet přepravených cestujících je 181,92 mil. osob a objem nákladní
přepravy 91,62 mil. tun. K největším nedostatkům železniční dopravy patří zanedbaný vozový park
zastaralé sdělovací a zabezpečovací zařízení. Tyto faktory mají vliv na nízkou přepravní rychlost na
většině regionálních tratí.

Poloha a velikost území
Působí na možnosti řešení dopravních vazeb zejména z hlediska intenzity vnějších vztahů,
uspořádání dopravní sítě a organizace dopravy.
Velikost ČR se výrazně uplatňuje ve způsobu propojení dálkové a regionální dopravy. Relativně
menší plocha i počet obyvatel znesnadňuje úplné oddělení obou dopravních systémů. Zcela oddělená
dálková doprava se může uplatnit pouze v kontextu mezinárodních dopravních směrů.
V organizaci dopravy je velikost ČR faktorem, který není dosud zdaleka využit. Střední velikost
dovoluje koordinaci jak železniční a silniční dopravy mezi sebou, tak i mezi podniky provozujícími
veřejnou autobusovou dopravu navzájem. Také v oblasti železniční dopravy je možná dvoustupňová
organizace vyšších řídících skupin.

Charakter reliéfu území
V ČR převládá na většině území státu erozně denudační reliéf. To je spojeno i s poměrně velkou
výškovou členitostí. V dnešní dopravě hraje tento faktor jen limitovanou roli, nicméně v některých
případech ztěžuje modernizaci dopravy a snižuje její rychlost, především v kombinaci se zastaralostí
dopravní sítě. Tímto způsobem ovlivňují dopravu zejména sklonové poměry a terénní nepřehledné
úseky v silniční dopravě nebo oblouky s malým poloměrem v železniční dopravě.

Antropogenní vlivy
Odhlédneme-li od změn způsobených urbanizačními procesy obecně, projevují se tyto
antropogenní vlivy v oblastech současné i minulé intenzivní těžby užitkových nerostů. V Ústeckém a
Moravskoslezském kraji působí tyto antropogenní vlivy zřetelně i na dopravní obslužnost. Vedou k
větší koncentraci obyvatelstva do menšího počtu větších sídel, zamezují využití některých dopravních
směrů, způsobují zvýšené náklady na dopravu zejména v souvislosti s přeložkami železničních tratí a
silnic a v neposlední řadě snižují rychlost dopravy v důsledku poddolování a dalších faktorů. Na
regionální dopravu působí antropogenní vlivy zejména omezením některých směrů a zvýšením
intenzity jiných dopravních proudů. Působí zde v kombinaci s vlivy silně urbanizované sídelní
struktury. (Hájek, 2005)

Sídelní struktura a hustota obyvatel
Z hlediska hustoty obyvatelstva charakterizuje ČR relativně vysoká a poměrně rovnoměrná
lidnatost. Z toho vyplývají také poměrně příznivé předpoklady pro regionální dopravu a potenciálně
rovnoměrnou intenzitu dopravy.
Na většině území ČR převažují relativně malá sídla s nízkou vzájemnou vzdáleností. Tato situace
značně ztěžuje dopravní obslužnost ve venkovském prostoru. Relativně nesnadno se totiž dosahuje
vyšší intenzity přepravních proudů a je snížena rentabilita dopravy. Je velmi obtížné dosáhnout
uspokojivé organizace autobusové dopravy především v jižní části středních Čech, v jižních a
západních Čechách a na Českomoravské vrchovině. Tato situace se spolu s dalšími faktory
nepříznivě projevuje zejména na víkendové dopravní obslužnosti.

Struktura a rozsah výroby
Pokles průmyslové výroby a snaha o zvýšení její efektivnosti včetně snížení rozsahu zbytečných
přeprav vede k omezení nákladní dopravy, především železniční. To má vliv rentabilitu dopravy. U
některých místních a regionálních tratí, to vede k jejich zániku.
Změny ve struktuře a objemu průmyslové výroby se projevují nejen na změně intenzity
přepravních proudů, ale i na jejich směrovém a časovém rozložení. Nepříznivý vliv na dopravní
obslužnost má snižování směnnosti v podnicích, neboť zejména veřejné dopravy určené především
pro návrat pracovníků z druhých směn bylo možné dobře využít i k jiným účelům, např. návštěvě
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kulturních zařízení apod. Navíc i v případech, kdy rozsah průmyslové výroby zůstává zachován, klesá
koordinace mezi potřebami dojížďky do zaměstnání a organizací dopravních služeb.

Dojížďka a vyjížďka ze zaměstnání
Výrazně ovlivňuje především regionální dopravu, a to jak její intenzitu, tak její směry. Situaci ČR
charakterizuje poměrně vysoká dojížďka do zaměstnání, nedostatek podmínek pro přizpůsobení
bydliště místu zaměstnání a naopak, změna přepravních směrů a frekvencí v souvislosti s přesunem
zaměstnanosti do terciárního sektoru a probíhající proces suburbanizace. (Hájek, 2005)

CÍL PRÁCE
Cílem práce je posouzení dopravní obslužnosti v Mikroregionu Zábřežsko v dojížďce a vyjížďce
ze zaměstnání k zaměstnavatelům zaměstnávajícím minimálně 50 zaměstnanců. Porovnat všechny
obce mikroregionu z hlediska četnosti spojů. Vzhledem k rozsahu práce byla posuzována pouze ranní
směna
Na základě vymezení zájmového území, určit jeho charakteru a charakteristice dopravních
strukturu stanovit kritéria pro výběr sledovaných podniků. Pro tyto podniky shromáždit potřebná data a
ta zpracovat
Časové rozmezí příjezdu a odjezdu svozu do zaměstnání bylo zvoleno tak, aby odpovídalo
začátku a konci pracovní doby v ranní směně.
…. Pro zpracování dat byly využity běžné statistické operace.
Na základě takto zpracovaných údajů o spojích byla charakterizována dopravní obslužnost obcí v
mikroregionu z hlediska četnosti spojů do zaměstnání a ze zaměstnání. Byla porovnána z hlediska
časových rozmezí příjezdů do zaměstnání a odjezdů ze zaměstnání. Pro komplexní porovnání jsou
použity pouze zprůměrované hodnoty.

VLASTNÍ PRÁCE
Mikroregionu Zábřežsko leží v Olomouckém kraji v jihovýchodní části bývalého okresu Šumperk
a sousedí s Pardubickým krajem.
Převážnou část území tvoří mírně zvlněná zalesněná krajina podhůří Orlických hor a Jeseníků.
Celková rozloha mikroregionu je 27 771 ha, což ho řadí k největším mikroregionům Olomouckého
kraje. Většina obcí patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh. Pouze dvě
obcemi (Chromeč a Sudkov) patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk.
Přirozeným centrem této oblasti je město Zábřeh a vzhledem ke svému správnímu statutu je i
vedoucím svazku.
Mikroregion tvoří celkem 30 obcí, z nichž obce Štíty a Zábřeh mají statut města. Nejvíce obyvatel
žije ve městě Zábřeh na Moravě (15 015), podle počtu obyvatel jsou nejmenšími obcemi Hynčina a
Zborov, které mají méně než 250 obyvatel. Průměrná hustota osídlení vymezeného území je 77,7
obyvatele na km2.
Slabou stránkou oblasti je malá hustota silniční sítě všech kategorií a její špatný technický stav,
nenapojenost území na velké dopravní tahy, zhoršená dopravní obslužnost. Všechny obce
Mikroregionu Zábřežsko mají minimálně jednu zastávku pro autobusovou dopravu. Celkový počet
autobusových zastávek v celém mikroregionu je 114 a železničních stanic a stanovišť je jen 8, protože
železniční spojení zasahuje do mikroregionu jen okrajově.
V osobní hromadné dopravě hraje rozhodující roli autobusová doprava, na níž jsou napojeny
všechny obce mikroregionu.
Výběr sledovaných zaměstnavatelů.
Pro posouzení dojížďky do zaměstnání a vyjížďky ze zaměstnání byly zvoleni ti, kteří v daném
regionu zaměstnávají minimálně 50 zaměstnanců. V Mikroregionu Zábřežsko splňují stanovená
kritéria zaměstnavatelé, jejichž sídla jsou v obcích Dubicko, Hrabová, Jedlí, Lukavice, Postřelmov,
Štíty a Zábřeh. Zaměstnavatelů, kteří splňující kritéria, je celkem 41. (Podklady dle Úřadu práce v
Zábřehu.)
Přehled výchozích a cílových obcí ve sledování zahrnutých je uvedený v tabulce 1 a 2
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Tab. 1 Výchozí obce Mikroregionu

Tab. 2 Cílové obce Mikroregionu Zábřežsko

Rozhodující kritéria pro posouzení spoje
- četnost (počet) spojů,- čas strávený jízdou spoje,- čas strávený čekáním při přestupu,vzdálenost najetá spojem,- počet přestupů připadající na jeden spoj,- druh dopravního prostředku
Pro příjezd a odjezd ze zaměstnání byla zvolena tři časová rozmezí odpovídající začátku
pracovní doby a tři časová rozmezí pro odjezd ze zaměstnání při osmihodinové pracovní době.
Pro začátek pracovní doby v 6 hodin byl volen příjezd do zaměstnání v časovém rozmezí 4:45 –
5:45 odjezd v 14:15 – 15:15 , v 7 hodin 5:46 – 6:45 odjezd 15:16 – 16:15, v 8 hodin 6:46 – 7:45 odjezd
16:16 – 17:15.Celkem bylo zpracováno 1683. Pro ilustraci je uvedena cílová obec Dubicko (viz tab. 3)

Diskuse
Nejméně spojů bylo vyhledáno z obce a do obce Hynčina, pouze 23 spojů. Nejlépe dopravní
obslužnost vyzněla pro obec Zábřeh, kde bylo vyhledáno 92 spojů do zaměstnání a ze zaměstnání.
Průměrný počet spojů pro jednu obec je 56,1, z 30 obcí byla necelá polovina a to 14 obcí nad tímto
průměrem. Počet spojů je ovlivněn počtem zaměstnavatelů a obyvatel.
Četnost spojů do jednotlivých cílových obcí
Je ovlivněna počtem zaměstnavatelů v cílové obci a její polohou v mikroregionu. Nejvíce spojů
směřuje do cílové obce Zábřeh 208. V časovém rozmezí 4:45 - 5:45 59 spojů. Pro toto časové
pásmo ale neeksistuje spoj z výchozích obcí Bohuslavice a Hynčina, v časovém rozmezí 5:46 -
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Tab. 3: Rozhodující kritéria pro svoz do cílové obce Dubicko 4:45 – 5:45
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Obr. 1 Graf srovnání obcí z hlediska počtu spojů do zaměstnání a ze zaměstnání
6:45 je 60 spojů, spoj nebyl uskutečněn pouze z výchozí obce Hynčina a v časovém rozmezí
6:46 - 7:45 bylo 99 spojů, spoj nebyl uskutečněn z obce Bohuslavice.Naopak do cílové obce Jedlí
nebylo z výchozích obcí uskutečněno celkem 53 spojů patřících do jednotlivých časových rozmezí. V
časovém rozmezí 4:45 - 5:45 bylo spojení z obcí Svébohov a Štíty, ze zbylých 27 výchozích obcí
spojení uskutečněno nebylo, v časovém rozmezí 5:46 - 6:45 bylo uskutečněno spojení ze všech 29
výchozích obcí.
V časovém rozmezí 6:46 - 7:45 bylo spojení z obcí Vyšehoří, Štíty a Postřelmůvek, z ostatních 26
výchozích obcí spojení nebylo.
Nejméně spojů je v časovém rozmezí 4:45 – 5:45 pro začátek pracovní doby v 6:00, celkem 204
spojů. V následujících dvou časových pásmech se počet spojů zvýší, zvýšení je dáno nejen
příznivějším začátkem pracovní doby, ale je také začátkem školní výuky.
Se zvyšujícím se počtem spojů vzrůstá také množství přestupů, nejčastěji se přestupuje
jedenkrát, nejméně pak třikrát. Počet přestupů byl 703. Nejvíce přestupů 86 bylo pro cílovou obce
Jedlí v časovém rozmezí 5:46 – 6:45.
Průměrný čas strávený jízdou spoje pro časové rozmezí 4:45 – 7:45 je 37min. Nejkratší průměrný
čas strávený jízdou do zaměstnání byl zaznamenán v časovém rozmezí 4:45 – 5:46.
Nejkratší průměrný čas čekání při přestupu je zaznamenán také v časovém rozmezí 4:45 – 5:46,
protože se jedná většinou o spoje, které jsou přímo určeny k dopravě do zaměstnání. V dalších dvou
rozmezích je provozováno více spojů, spoje nejsou vyloženě určené jen pro zaměstnance, ale i pro
školáky. Existuje tedy více kombinací, tudíž se zvětšuje zmiňovaný čas. Pro časové rozmezí 4:45 –
7:45 je průměrný čas čekání při přestupu 8 min.
Z celkového počtu 887 spojů bylo je 765 spojů autobusových, 32 vlakových a 90 kombinace vlakautobus.
Odjezd spojů do výchozích obcí
V celém časovém rozmezí 14:15 – 17:15 bylo nejvíce spojů z cílové obce Postřelmov 141,
neuskutečněných spojů 31 bylo nejvíce z cílové obce Hrabová. Průměrný počet uskutečněných spojů
z cílových obcí do výchozích obcí je 114. Průměrný počet neuskutečněných spojů je 16.
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Obr. 2 Graf průměrných časů strávených jízdou spoje a přestupem v jednotlivých časových
rozmezích
Nejvíce spojů bylo v časovém rozmezí 14:15 - 15:15 kdy se vrací nejvíce zaměstnanců, s nimi
také žáci a studenti, naopak nejméně spojů je v časovém rozmezí 15:16 – 16:15. Nejvíce spojů bylo z
cílové obce Postřelmov. Nejvíce neuskutečněných spojů z cílové obce bylo vyhledáno v časovém
rozmezí 15:16 – 16: 15, celkem nebylo zjištěno spojení z výchozích obcí v 50 případech.
Ve všech časových rozmezích bylo nejvíce autobusových spojů, v časovém rozmezí 14:15 –
15:15. Nejčastěji se přestupuje jedenkrát, nejméně pak třikrát. Počet přestupů byl 666
Čas odjezdu a příjezdu spoje z cílové obce do výchozí obce v jednotlivých časových rozmezích.
Pro rozmezí 14:15 – 15:15 byl zjištěn průměrný čas odjezdu 15:33, pro následující rozmezí 16:25 a
pro nejpozdější časové rozmezí 17:32. V časovém rozmezí 14: 15 – 17:15 je průměrný čas odjezdu
z cílové obce stanoven na 15:42, průměrný čas příjezdu do výchozí obce je 16:30. Z následujícího
grafu je zřejmé, že ve větší míře spoje odjíždí dříve, než je průměrný čas odjezdu.
Tab. 4 Přestupy uskutečněné při cestě do zaměstnání a ze zaměstnání
přestupy

počet

průměr

žádný

jeden

dva

tři

příjezd

703

0,789

334

416

124

13

odjezd

666

0,881

257

417

117

5

rozdíl

37

0,092

77

1

7

8

Průměrný čas strávený jízdou spoje pro časové rozmezí 14:15 – 17:15 je 48 min. Nejkratší
průměrný čas strávený jízdou do zaměstnaní byl zaznamenán v časovém rozmezí 15:16 – 16:15.
Nejkratší průměrný čas čekání při přestupu je zaznamenán v časovém rozmezí 14:15 – 15:15. Pro
časové rozmezí 14:15 – 17:15 je průměrný čas čekání při přestupu 16 min.
Z celkového počtu 796 spojů bylo 691 autobusových, 33 vlakových a 72krát byla použita
kombinace předchozích dvou dopravních prostředků. Celkem nebylo zajištěno spojení z cílových obcí
do výchozích obcí ve 114 případech.
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Obr. 3: Graf použití jednotlivých dopravních prostředků při cestě do zaměstnání a ze
zaměstnání

Shrnutí
Na cestu do zaměstnání bylo evidováno 887 spojů, což je o 91 spojů více než ze zaměstnání.
Spojení z výchozí obce do cílové obce pro dané časové rozmezí nebylo ve 128 případech, z cílové
obce do výchozí nebylo 114krát.
Nejvhodnějším ukazatelem je porovnání odjezdů spojů vzhledem k průměrným časům pro odjezd
do zaměstnání a ze zaměstnání. Spoje přijíždějící do zaměstnání odjíždějí ze 61 % později než je
průměrný odjezd spoje, ke změně dochází při cestě ze zaměstnání, kdy 57 % spojů odjíždí dříve.
Čas strávený jízdou spoje na cestě do zaměstnání a ze zaměstnání. Cesta do zaměstnání v
průměru trvá 38 minut, oproti cestě ze zaměstnání je kratší o 10 minut. S průměrným časem
stráveným jízdou spoje úzce souvisí čas nutný při přestupu na navazující spoj. Při dopravě do
zaměstnání je čas potřebný pro přestup 9 minut a při zpáteční cestě je 17 minut. Vzdálenost najetá při
cestě do zaměstnání je 15 km ze zaměstnání 17 km. Se vzrůstající vzdáleností se zvyšuje i cena, spoj
do zaměstnání je tedy levnější než ze zaměstnání.
Nejvíce je využívána autobusová doprava. Železniční doprava je využívána omezeně. To je
ovlivněno hustotou železniční a silniční sítě v mikroregionu. Z výchozích 30 obcí má každá minimálně
jednu autobusovou zastávku a pouze 6 obcí má železniční stanici.
V práci bylo vyhodnoceno přes 10 000 dat, ze kterých vyplývá, že obce Mikroregionu Zábřežsko,
z hlediska četnosti spojů do zaměstnání a ze zaměstnání jsou obsluhovány v průměru 56 spoji na
jednu obec. Z třiceti obcí je více jak polovina, a to šestnáct obcí, pod tímto průměrem. Nejhůře vyzněla
dopravní obslužnost pro obce Hynčina, Bohuslavicea Drozdov, nejlépe pak pro obce Zábřeh, Zvole a
Postřelmov.
Lepší dopravní obslužnost v Mikroregionu Zábřežsko je při cestě do zaměstnání.
Výsledky práce lze využít jak k porovnání dopravní obslužnosti obcí v mikroregionu, tak
k mezimikroregionálnímu srovnání.
Příspěvek uvádí dílčí výsledky výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit mezi
vybranými regiony“, řešeného za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.
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Změny v demografickém chování krajů České republiky
Changes of demographic behaviour between the CR
Regions
Marie Prášilová, Pavla Hošková

Abstrakt
Základní demografické ukazatele jsou odrazem sociálně ekonomické situace obyvatel a
jejich rodin. Příspěvek se zabývá porovnáním vybraných demografických ukazatelů podle
krajů a hledá příčiny jejich chování. Pomocí vícerozměrných statistických metod analyzuje
změny ve vzájemném postavení jednotlivých krajů za jednu dětskou generaci. Faktorovou
analýzou vybírá významné proměnné a tím snižuje rozměr vstupní matice dat do modelu
shlukové analýzy. Řešení vychází z podkladových údajů založených na publikovaných
datech Českého statistického úřadu v letech 1993 a 2008.

Klíčová slova
demografie, demografické chování, kraje České republiky, regionální disparita, faktorová
analýza, shluková analýza

Summary:
Basic demographic indicators reflect the socio-economic situation of inhabitants and their
families. The paper deals with a comparison of selected demographic indicators by regions
and it searches for the reasons of their behaviour. Using the multivariate statistical methods it
further analyzes changes in the positions of separate regions over one generation of
children. Factor Analysis is using for selection of important variables and for reducing
dimension of data matrix to Cluster Analysis model. The solution is based on the data from
the CSO publications in the years 1993 and 2008.

Key words:
demography, demographic behaviour, CR Regions, regions disparity, Factor Analysis,
Cluster Analysis

Úvod
Česká republika je ze správního hlediska členěna do 14 krajů (NUTS 3). Ekonomický,
přírodní, historický i lidský potenciál každého kraje je do určité míry specifický. Přestože kraje
představují relativně malé územní celky, jejich demografické chování není stejné. V minulosti
svoji roli hrála existenční kriteria i politická rozhodnutí, v současné době je hlavním důvodem
demografických rozdílů různá snaha obyvatel dosáhnout co nejvyšší životní úrovně s
vysokou kvalitou života a s dlouhou zdravou délkou života. Demografické chování je z části
měřitelné a porovnatelné ukazateli, které zjišťuje a publikuje Český statistický úřad v podobě
krajských ročenek. Na základě nich se pak mohou dopočítat specifické indexy, které jsou
velmi vhodné pro komparace.
Poznatky uváděné v příspěvku vyplynuly z řešení výzkumného záměru MSM
6046070906 “Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci
multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů”.
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Cíl a metody
Cílem řešení je posouzení změn v demografickém chování krajů České republiky za období
jedné dětské biologické generace. Nejprve jsou kraje porovnávány z hlediska vývojových
tendencí vybraných ukazatelů demografické statiky a dynamiky. V další části jsou hledány
podobnosti mezi kraji pomocí vícerozměrných statistických metod. Porovnání změn bylo
hodnoceno ve dvou letech (1993, 2008). Změny v postavení jednotlivých krajů jsou
charakterizovány osmnácti proměnnými, které jsou uvedeny v Tabulce 1.
Tabulka 1: Seznam proměnných
Demografická statika
Demografická dynamika 1)
Počet obyvatel k 31.12.
Porodnost
Index maskulinity
Úmrtnost
Průměrný věk
Sňatečnost
Index stáří (IS)
Rozvodovost
Index hospodářského zatížení (IHZ)
Přistěhovalí
Index závislosti mladých (IZM)
Vystěhovalí
Index závislosti starých (IZS)
Přirozený přírůstek
Naděje na dožití (muži)
Přírůstek stěhováním
Naděje na dožití (ženy)
Celkový přírůstek
1)

Všechny ukazatele demografické dynamiky jsou uvedeny na 1000 obyvatel středního stavu

Podkladové údaje pro konstrukci proměnných byly zjištěny z krajských ročenek ČSÚ a dále
z nich byly vypočítány konkrétní demografické indexy. Vytvořená databáze pro roky 1993 a
2008 (Příloha 1 a 2) byla zpracována faktorovou analýzou a shlukovou analýzou. Výpočty
byly provedeny ve statistickém programovém systému Statistica 8.
Protože počet proměnných překračoval počet krajů České republiky, bylo nejprve
přistoupeno ke snížení dimenze matice vstupních dat. K řešení byla použita faktorová
analýza, která v obou letech prvními dvěma faktory vysvětlila většinu celkového rozptylu. Do
řešení byly vybrány proměnné, které vykazovaly absolutní hodnotu faktorové zátěže > 0,7.
Poté byl v každém hodnoceném roce (1993, 2008) sestaven vstupní panel významných
demografických proměnných a obě matice dat byly zpracovány hierarchickou aglomerativní
metodou shlukování. Postup shlukování výstižně znázorňuje dendrogram, který zobrazuje
postupné shlukování jednak jednotlivých objektů, jednak postupně vytvářených shluků.

Výsledky
Výběr proměnných
Nejprve byly všechny proměnné zkoumány z hlediska jejich významu v matici dat. Při použití
faktorové analýzy se v obou letech do prvních dvou faktorů soustředily s význačnými
hodnotami zátěží (absolutní hodnota zátěže > 0,7) pouze některé proměnné stavu
obyvatelstva a pohybu obyvatelstva krajů. Výsledky faktorové analýzy s barevně
vyznačenými významnými proměnnými v prvních dvou společných faktorech jsou uvedeny
v Tabulce 2.
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Tabulka 2: Faktorové zátěže proměnných v letech 1993 a 2008
1993
2008
Proměnná
Faktor 1
Faktor 2
Faktor 1
Faktor 2
Počet obyvatel
-0,513163 -0,052749
0,416931
0,205872
Index maskulinity
0,819762
-0,075187 -0,337834
0,233943
Průměrný věk
-0,985808 -0,033059
0,709242
-0,586901
IS
-0,982348 -0,049316
0,705510
-0,602170
IHZ
-0,027322 -0,830934 -0,577353 -0,498694
IZM
0,834244
-0,420612 -0,831819
0,074132
IZS
-0,897305 -0,356894
0,339014
-0,866980
Porodnost
0,893632
-0,211134
0,387150
0,800447
Úmrtnost
-0,837476 -0,016243 -0,232598
0,402365
Sňatečnost
0,534684
0,531406
0,417737
0,699420
Rozvodovost
0,121134
0,859260
-0,236393
0,680464
Přistěhovalí
-0,685557
0,512108
0,803467
0,495698
Vystěhovalí
-0,425916
0,609077
0,657955
0,345958
Přírůstek přirozený
0,956807
-0,118707
0,452125
0,574641
Přírůstek stěhováním
-0,721237
0,093135
0,701273
0,470574
Celková diference
0,619298
-0,073474
0,703957
0,494506
Muži dožití
-0,624377 -0,572421
0,696729
-0,508439
Ženy dožití
-0,296827 -0,767024
0,565176
-0,630416
Množství vysvětleného rozptylu 9,123078
3,649647
5,938372
5,382380
Podíl vysvětleného rozptylu
0,506838
0,202758
0,329910
0,299021
Podobnosti krajů z hlediska jejich demografického chování
Jednotlivé kraje vznikly v současném správním uspořádání v roce 2000. Každý z nich má
jinou ekonomickou a společenskou historii. I přes poměrně krátké časové období došlo ke
změně jejich demografického chování. Hodnocení změn pomocí kvantifikovatelných
demografických projevů populace jednotlivých krajů bylo posuzováno v roce 1993 a opět
v roce 2008. Uvedené roky vymezují jednu dětskou biologickou generaci a umožňují
posouzení posunu v demografickém chování obyvatel krajů České republiky. Jak již bylo
uvedeno výše, výběr proměnných v každém roce byl realizován pomocí faktorové analýzy a
výsledkem byl soubor významných proměnných s faktorovou zátěží > 0,7. Podobnost krajů
z vícerozměrného hlediska byla posuzována pomocí shlukové analýzy. Pro tvorbu shluků
byla volena Euklidovská vzdálenost a metoda nejbližšího souseda.
Podobnost či nepodobnost krajů z hlediska uvažovaných proměnných byla posuzována
v prvním kroku podle nejmenší euklidovské vzdálenosti mezi objekty, v dalších krocích podle
nejmenší vzdálenosti mezi kraji (resp. shluky) a shluky na nižší úrovni. Vzhledem k volbě
metody je nejnázornější způsob prezentace výsledků pomocí dendogramů. Pro objektivní
posouzení výsledků shlukování byla provedena procentuální standardizace vzdáleností mezi
objekty. Výsledky výpočtů pro jednotlivé roky jsou uvedeny v grafech 1 a 2.
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Graf 1: Stromový diagram krajů pro rok 1993
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V roce 1993 (Graf 1) vykazují kraje České republiky určitou individuálnost ve svém
demografickém chování. Na úrovni 25 % standardizované vzdálenosti vykazují shodné
vlastnosti kraje Jihočeský, Zlínský, Pardubický, Olomoucký a Jihomoravský. Jedná se kraje
spíše zemědělské s obvyklým tradičním postojem k rodině a k prostředí. Ve 40%
standardizované vzdálenosti se stále ještě oddělují jednotlivé kraje. Průmyslové kraje
Ústecký a Moravskoslezský mají obdobné demografické chování své populace a v dalším
kroku shlukování se spojují. Podobné demografické vlastnosti vykazují kraje Středočeský a
Plzeňský. V 50% vzdálenosti jsou stále v individuálním postavení tradiční venkovský kraj
Vysočina, demograficky mladý Karlovarský kraj a naopak demograficky konzervativní a spíše
stárnoucí kraj Královéhradecký. Všechny tyto kraje se spojují mezi šestým a sedmým
decilem standardizované vzdálenosti mezi shluky. Výlučně solitérní postavení má Hlavní
město Praha, v jehož pozici se odráží stáří populace, její nepříznivá struktura a horší
hodnoty ukazatelů demografické dynamiky. Od roku 1993 došlo v české ekonomice
k významným změnám. Proběhla restrukturalizace průmyslu, privatizace podniků a služeb,
řešily se restituce majetku oprávněných osob. Došlo k útlumu těžkého průmyslu, zemědělství
se začalo budovat na principech soukromého podnikání s prvky trvale udržitelného rozvoje
krajiny, posílila se potřeba lidských zdrojů v terciární oblasti ekonomiky národního
hospodářství. Lidé se začali intenzivně ekonomicky starat o sebe a o své rodiny. Během
dalších třinácti let populace všech krajů České republiky zestárla. Výrazně se zvýšila naděje
dožití u obou pohlaví. Uspokojivě se zvýšil počet lidí ve II. ekonomické generaci (20-64 let),
ale v roce 2008 je patrný menší počet obyvatel I. ekonomické generace (0-19 let). Lidé se
začali stěhovat za prací. V regionech vznikly průmyslové zóny a do krajů se dostal
zahraniční kapitál, který příznivě ovlivnil zaměstnanost v oblasti. Celý proces je sice
soustavný, ale v roce 2008 se ekonomický potenciál krajů stabilizoval. Lidé získali určité
jistoty, na jejichž základech mohou budovat svoji existenci a rodinu. V roce 2008 byly do
modelu shlukové analýzy opět vloženy demografické ukazatele, které vykazovaly ve
faktorové analýze absolutní hodnoty faktorových zátěží > 0,7. Graf 2 je grafickým
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zobrazením procesu shlukování krajů se standardizovanou stupnicí vzdáleností. Většina
krajů České republiky se po necelých 40% vzdálenosti sloučily do jednoho shluku. Výjimku
tvoří tři kraje, a to Plzeňský, Středočeský a Hlavní město Praha.
Graf 2: Stromový diagram krajů pro rok 2008
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Shluky krajů na nižších úrovních v roce 2008 jsou výslednicí racionálního chování
obyvatelstva, které se stěhuje za prací. Proměnné stěhování, přírůstek stěhováním a celkový
přírůstek obyvatel v krajích jsou důležitými indikátory demografického rozvoje kraje. Oproti
dříve provedeným výpočtům za rok 2006 se změnilo postavení Plzeňského kraje. Tento kraj
vykazuje dobré ekonomické výsledky a obyvatelům kraje nabízí v posledních letech dobré
uplatnění. Kraj má velký přírůstek stěhováním.
Středočeský kraj a Hlavní město Praha se stávají spojenými demografickými nádobami.
Od roku 1993 docházelo ke snižování počtu obyvatel hlavního města Prahy, ale v roce 2008
byl zaznamenán mírný nárůst. Přirozený přírůstek v Praze vykazuje hodnoty srovnatelné
s jinými kraji. Přesto podíl vystěhovalých je v Praze nejvyšší. Hlavní příčinou je stěhování
obyvatel za hranice Prahy do nově postavených rodinných domů nebo bytů. Zvyšuje se
průměrná délka života a tím i průměrný věk obyvatel hlavního města. Další významnou
skutečností je tradičně vysoká rozvodovost, značný počet neúplných domácností a nárůst
počtu domácností založených na volných partnerských svazcích. Praha je pro obyvatele
Středočeského kraje stále významným zaměstnavatelem s nadprůměrnou mzdou, místem
kulturních a společenských událostí, městem s dobrou dopravní obslužností, Středočeský
kraj místem příjemného bydlení mimo rušné město a regionem s řadou servisních a
podnikatelských služeb pro hlavní město. Při porovnání s předchozími výzkumy za rok 2006
je nutné zdůraznit postupné přibližování demografického chování Středočeského kraje
s hlavním městem.
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Závěr
Demografické ukazatele jsou odrazem sociálního a ekonomického chování společnosti.
Každý kraj České republiky vykazoval rozdílné hodnoty jednotlivých proměnných, ale při
současném vícerozměrném pohledu bylo možno nalézt určité podobnosti. Rok 1993 byl ve
výsledcích řešení poznamenán politickými a ekonomickými změnami po roce 1989. Týkalo
se to hlavně krajů s útlumem těžkého průmyslu a naopak krajů s dobrou nabídkou
pracovních příležitostí. Rok 1993 se vyznačoval nesourodostí demografického chování.
Podobnosti se projevily až při větších vzdálenostech krajů. Výrazně se oddělilo Hlavní město
Praha. V roce 2008 bylo demografické chování obyvatelstva krajů sice stabilizováno, ale
poznamenáno zvýšenou porodností a tím nárůstem celkového přírůstku. Vzdálenosti pro
shlukování se zkrátily, přičemž se v naší republice výrazněji oddělil Plzeňský kraj a dále dva
kraje, a to Středočeský a Hlavní město Praha. Všechny ostatní kraje si demograficky
konkurují svou velkou podobností v hodnocených ukazatelích.
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Příloha 1: Ukazatelé demografické statiky za jednotlivé kraje ČR (1. řádek za rok 1993, 2. řádek za rok 2008)
Demografická statika
Naděje
na
dožití
(ženy)

Kraj

Počet
obyvatel

Index
maskulinity

Průměrný
věk

IS

IHZ

IZM

IZS

Naděje
na
dožití
(muži)

Praha

1 217 023

0,890

39,3

0,9360

1,683

0,418

0,265

70,40

76,8

1 233 211

0,945

41,6

0,4163

1,490

0,254

0,236

75,90

80,81

1 108 935

0,951

37,5

0,7327

1,705

0,470

0,235

68,60

75,74

1 230 691

0,977

40,0

0,4000

1,540

0,321

0,219

73,75

79,79

626 391

0,963

36,4

0,6299

1,704

0,490

0,214

69,10

76,57

636 328

0,973

40,5

0,4047

1,548

0,319

0,229

74,30

80,00

Plzeňský

557 080

0,954

37,3

0,7054

1,688

0,464

0,224

69,20

76,08

569 627

0,978

40,8

0,4082

1,537

0,303

0,234

74,35

80,16

Karlovarský

304 733

0,962

35,4

0,5191

1,659

0,486

0,173

67,40

74,45

308 403

0,966

39,8

0,3983

1,530

0,321

0,209

72,85

79,02

825 257

0,958

35,8

0,5772

1,689

0,493

0,196

67,00

74,84

835 891

0,974

39,6

0,3955

1,533

0,329

0,204

71,73

79,41

428 564

0,945

36,1

0,6156

1,709

0,498

0,210

68,50

75,71

437 325

0,958

40,0

0,3997

1,538

0,324

0,213

73,27

79,78

Královéhradecký

554 500

0,941

37,1

0,7070

1,715

0,481

0,233

69,60

78,83

554 520

0,961

40,9

0,4090

1,565

0,320

0,245

75,02

80,44

Pardubický

510 906

0,955

36,5

0,6451

1,723

0,501

0,222

69,7

76,39

515 185

0,972

40,4

0,4035

1,562

0,326

0,236

74,24

79,95

515 556

0,973

36,1

0,6126

1,738

0,516

0,221

70,00

77,45

515 411

0,985

40,3

0,4026

1,570

0,331

0,238

75,54

81,06

1 141 313

0,924

37,0

0,6973

1,728

0,491

0,237

69,30

76,90

1 147 146

0,951

40,8

0,4077

1,549

0,309

0,241

74,13

80,61

Olomoucký

650 468

0,945

36,6

0,6377

1,722

0,503

0,219

68,80

76,77

642 137

0,955

40,5

0,4053

1,553

0,318

0,235

73,52

79,93

Zlínský

600 915

0,950

36,3

0,6209

1,711

0,497

0,214

69,20

76,98

591 412

0,953

40,7

0,4067

1,557

0,316

0,241

73,38

80,36

1 285 105

0,957

35,6

0,5484

1,679

0,491

0,189

67,70

75,84

1 250 255

0,961

40,2

0,4016

1,546

0,322

0,224

72,30

79,41

Středočeský
Jihočeský

Ústecký
Liberecký

Vysočina
Jihomoravský

Moravskoslezský

Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha 2: Ukazatelé demografické dynamiky za jednotlivé kraje ČR (1. řádek za rok 1993, 2. řádek za rok 2008)
Demografická dynamika *
Kraj

Porodno
st

Úmrtnost

Sňatečn
ost

Rozvodovost

Přistěho- Vystěhovalí
valí

Přiroze- Přírůstek
Celkový
ný
stěhovápřírůstek
přírůstek
ním

9,5

12,4

6,2

3,2

12,7

10

-2,9

2,7

-0,2

11,7

10,0

5,4

3,0

38,5

23,0

1,7

15,5

17,2

11,2

12,8

6,3

2,9

10,4

9,9

-1,6

0,5

-1,1

12,5

10,1

5,2

3,0

32,7

11,4

2,5

21,3

23,7

Jihočeský

11,9

11

6,5

2,7

7,8

6,6

0,9

1,2

2,1

11,3

10,0

4,9

3,1

11,0

7,4

1,3

3,6

4,8

Plzeňský

11,3

11,9

6,4

3,1

7,2

6,2

-0,6

1,0

0,4

11,3

10,2

4,9

2,8

20,1

6,1

1,1

14,0

15,1

12,4

10

6,8

4,3

9,2

9,1

2,4

0,1

2,5

11,5

9,8

4,9

3,7

15,8

14,4

1,7

1,3

3,1

12,7

11,4

6,7

3,3

6,7

7,9

1,3

-1,2

0,1

12,0

10,6

5,4

3,5

15,1

10,9

1,5

4,2

5,6

Liberecký

12,2

10,9

6,7

3,8

9,2

7,8

1,3

1,4

2,7

12,0

9,9

5,4

3,2

15,0

9,4

2,1

5,6

7,7

Královéhradecký

12,9

11,4

6,6

3,3

7,5

7,2

1,5

0,3

1,8

11,3

10,0

4,9

2,7

11,9

9,1

1,3

2,9

4,2

12,2

11,4

6,4

2,8

7,6

7,3

0,8

0,3

1,1

11,2

9,9

4,8

2,5

13,9

7,8

1,3

6,1

7,4

12,9

10,9

6,5

2,3

7,1

7,9

2,0

-0,8

1,2

11,0

9,5

4,5

2,6

10,5

8,6

1,5

1,9

3,4

Jihomoravský

11,9

11,5

6,3

2,8

6,2

5,7

0,4

0,5

0,9

11,5

9,8

5,1

2,9

10,8

6,7

1,7

4,1

5,8

Olomoucký

11,8

11,1

6,4

2,5

7,3

7

0,7

0,3

1,0

11,1

10,0

4,8

2,9

7,1

7,6

1,1

-0,5

0,5

11,8

10,8

6

2,1

6,9

5,7

1,0

1,2

2,2

10,6

10,2

4,6

2,7

6,5

5,9

0,4

0,6

1,1

12,4

10,5

6,3

2,8

4,4

5

1,9

-0,6

1,3

10,7

10,4

5,0

3,2

5,3

5,3

0,3

-0,1

0,3

Praha
Středočeský

Karlovarský
Ústecký

Pardubický
Vysočina

Zlínský
Moravskoslezský

Zdroj: Vlastní zpracování
* Ukazatelé jsou uvedeny na tisíc obyvatel středního stavu.
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Analýza infraštruktúry mikroregiónu Dolina Čergova
Pustá Beáta, Solár Vladimír

Abstrakt:
Infrastructure is one of the most significant factors in development of every region. In the
paper we deal with the infrastructure of micro-region ”Dolina Cergova” as an assumption of
its further development. In the objective area we evaluate basic segments of technical and
social infrastructure.

Key words:
micro-region, infrastructure, technical infrastructure, social infrastructure, services

Úvod
Združenie regiónu Dolina Čergova sa nachádza severozápadne od mesta Sabinov. Je
lokalizovaný v okrese Sabinov s rozlohou 93,68 km². Združenie regiónu Dolina Čergova
vzniklo v roku 1999. Mikroregión bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR. Medzi
zakladajúce obce Doliny Čergova patrili Červenica pri Sabinove, Hanigovce, Jakovany,
Jakubova Voľa, Ľutina, Olejníkov a Pečovská Nová Ves. K týmto obciam po komunálnych
voľbách v roku 2006 pribudla jedna obec, Červená Voda.
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Metodika
Terénny prieskum mikroregiónu Dolina Čergova sme realizovali v priebehu roka 2009.
Hlavnou metódou použitou pri spracovávaní tohto príspevku bola dotazníková metóda.
Samotný nástroj prieskumu - dotazník bol adresovaný obecným úradom jednotlivých obcí
záujmového územia, kde bol realizovaný v štandardných podmienkach s usmerňujúcou
inštruktážou. Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali úroveň technickej a sociálnej
infraštruktúry mikroregiónu Dolina Čergova. Získané informácie boli overené terénnym
prieskumom. Hodnotnými zdrojmi boli aj informácie zo Štatistického úradu SR. Pri
spracovávaní získaných údajov sme využili tieto geografické metódy: metóda vysvetľujúceho
opisu, metóda komparácie a kartografická metóda.

Cieľ
Cieľom príspevku je analýza a hodnotenie súčasného stavu infraštruktúry vo vybranom
území podľa jej identifikovaných prvkov v kontexte regionálneho rozvoja.

Infraštruktúra
Infraštruktúra predstavuje množinu stavebných prepojených prvkov, ktoré plnia
podpornú funkciu vo vzťahu k celku. Zahŕňa zariadenia všeobecnej povahy vytvárajúce
podmienky pre efektívnu prácu v rôznych odvetviach, pre život obyvateľstva a rozmiestnenie
pracovných síl. Infraštruktúra sa vnútorne člení na technickú a sociálnu.
Technická infraštruktúra
Dôležitou podmienkou ekonomického ale aj sociálneho rozvoja mikroregiónov je stav
a úroveň vybavenia územia technickou infraštruktúrou. Jej úlohou je na konkrétnom území
zabezpečiť základné funkcie. Pod technickou infraštruktúrou rozumieme súbor technických
zariadení, sietí na zabezpečenie dopravného spojenia, zásobovanie vodou, zásobovanie
elektrickou energiou, zemným plynom, teplom ale zabezpečenie telekomunikačných služieb,
televízneho signálu a internetu. V rámci technickej infraštruktúry sme hodnotili dopravnú,
energetickú a informačnú infraštruktúru.
Dopravná infraštruktúra
Mikroregiónom Dolina Čergova prechádza štátna cesta I. triedy č. E68 v smere PrešovStará Ľubovňa, ktorá pokračuje do Poľska. V tesnej blízkosti tejto cesty sa nachádzajú obce
Pečovská Nová Ves a Červenica pri Sabinove. Prepojenie obcí skúmaného územia
zabezpečujú cesty II. , III. triedy a v obciach miestne komunikácie. Južnou časťou
mikroregiónu prechádza aj elektrifikovaná železničná trať č. 188 Kysak - Prešov – Plaveč –
Muszyna. V mikroregióne sa nachádzajú dve železničné stanice v obci Pečovská Nová Ves
a v obci Červenica pri Sabinove. Autobusovú dopravu zabezpečuje najmä SAD Prešov.

Energetická infraštruktúra
Zásobovanie pitnou vodou
Obecným vodovodom sú vybavené obce Červenica pri Sabinove, Ľutina, Červená Voda,
Pečovská Nová Ves. V obci Jakubova Voľa je vodovod v súčasnosti vo výstavbe.
V ostatných obciach sa vodovod nenachádza.
Kanalizácia
Z obcí skúmaného mikroregiónu sú na kanalizačnú sieť pripojené len tri obce a to
Pečovská Nová Ves, Jakubova Voľa a obec Ľutina. V ostatných obciach kanalizácia chýba,
obyvateľstvo využíva vlastné žumpy.
Zásobovanie plynom, teplom a elektrickou energiou
Okrem obce Olejníkov sú všetky obce skúmaného územia plynofikované. Na
vykurovanie využívajú predovšetkým plyn, aj keď vzhľadom na jeho rastúcu cenu sa objavuje
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čoraz častejšie kombinované vykurovane. Obce skúmaného územia sú napojené na zdroj
elektrickej energie.
Informačná infraštruktúra
Televízia a internet
Obce mikroregiónu nie sú vybavené káblovou televíziou. Televízny signál je
zabezpečovaný prostredníctvom individuálnych TV antén z vysielača nad obcou Hanigovce.
Signál je zabezpečený pre televízne programy STV 1, STV 2, Markíza a JOJ.
Internet je zavedený na obecných úradoch všetkých obcí mikroregiónu. Napojenie
domácností na internet si občania zabezpečujú individuálne.
Telekomunikácie
Mikroregión je vybavený telekomunikačnými službami na dostupnej úrovni. Pokrytie
územia signálom jednotlivých mobilných operátorov je zabezpečené ich samotnými
vysielačmi.
Miestny verejný rozhlas
Miestny verejný rozhlas je v obciach záujmového územia využívaný prevažne na
vnútorné potreby akými sú rôzne obecné oznamy a reklamu pre podnikateľov prichádzajúcim
do obce za účelom predaja rôznych tovarov.
Sociálna infraštruktúra
Sociálnu infraštruktúru tvoria zariadenia, ktoré slúžia na zabezpečenie podmienok pre
existenciu, vzdelanie a regeneráciu obyvateľstva (Dolná, Z., Dravecká, B., 2009).
V príspevku sme sa zamerali na vybavenosť mikroregiónu školskými a predškolskými
zariadeniami, zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami, maloobchodnými, ubytovacími,
stravovacími a športovými zariadeniami. Rovnako sme sa zaujímali o zariadenia verejnej
správy a peňažníctva, ale aj kultúrnymi a kultúrnohistorickými zariadeniami, ktoré
zatraktívňujú skúmané územie.
Školské a predškolské zariadenia
Na území skúmaného mikroregiónu sa nachádza šesť materských škôl. V obci
Hanigovce a Olejníkov tieto zariadenia absentujú. V mikroregióne je 5 základných škôl z toho
3 školy sú školy pre 1.- 4. ročník a to v obciach Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa
a Červená Voda. Základné školy pre 1.-9. ročník sa nachádzajú v obci Ľutina a Pečovská
Nová Ves. V troch obciach záujmového územia základné školy úplne chýbajú a to v obci
Hanigovce, Olejníkov a Jakovany. Každá obec v ktorej sa nachádza základná škola je
vybavená aj školskou jedálňou. V obciach Pečovská Nová Ves a Ľutina je k dispozícii aj
školský klub ktorý zabezpečuje voľnočasové aktivity žiakov.
Zdravotnícke a sociálne zariadenia
Z hľadiska zdravotníckych zariadení sa v združení regiónu Dolina Čergova nachádza
ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, pre deti a dorast a stomatologická
ambulancia. Všetky tieto zariadenia sú v obci Pečovská Nová Ves. Ostatné obce
mikroregiónu nie sú vybavené žiadnymi zdravotníckymi zariadeniami.
Zo sociálnych zariadení sa v obciach mikroregiónu nachádza len opatrovateľská služba
a to v troch obciach Červenica pri Sabinove, Ľutina a Pečovská Nová Ves. V ostatných
obciach sociálne zariadenia absentujú.
Maloobchodné zariadenia
Každá obec mikroregiónu Dolina Čergova je vybavená maloobchodom s potravinami
a zmiešaným tovarom, v obci Pečovská Nová Ves sa nachádza aj maloobchod s mäsom,
pečivom, textilom, lekáreň, jedna špecializovaná predajňa- železiarstvo a stánok PNS, ktorý
sa nachádza aj v obci Červenica pri Sabinove.
Stravovacie a ubytovacie zariadenia
Zo stravovacích zariadení sa v mikroregióne nachádza len jedna reštaurácia v obci
Pečovská Nová Ves a šesť pohostinstiev. Tie chýbajú v obciach Hanigovce a Jakubova
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Voľa. V obci Ľutina sa nachádza bufet, bar v obci Červenici pri Sabinove a Pečovskej Novej
Vsi. Verejnou jedálňou je vybavená len obec Pečovská Nová Ves.
Mikroregión nie je vybavený žiadnym hotelom, penziónom, ubytovaním na súkromí ani
kempingom. Ubytovanie v chatách, chalupách a bungalovoch je možné v piatich obciach a to
v Hanigovciach, Jakubovej Voli, Ľutine, Olejníkove a v Pečovsej Novej Vsi.
Športové zariadenia
Záujmové územie je vybavené šiestimi ihriskami. Absentujú len v dvoch obciach a to
v Hanigovciach a v Červenej Vode. V mikroregióne sa nachádza jeden športový areál v obci
Pečovská Nová Ves a jeden tenisový kurt v obci Červenica pri Sabinove. Ďalšie športové
zariadenia ako napríklad lyžiarsky vlek, kúpalisko a iné sa v mikroregióne nenachádzajú.
Zariadenia verejnej správy, peňažníctvo a poisťovníctvo
V každej obci mikroregiónu sa nachádza obecný úrad, obce Hanigovce a Pečovská
Nová Ves sú vybavené aj matrikou. V skúmanom území sa nachádzajú dve pošty v obci
Pečovská Nová Ves a Ľutina. Bankomatom je vybavená obec Pečovská Nová Ves.
Služby v mikroregióne
Najrozšírenejšou službou v mikroregióne sú murárske práce, ktoré sú poskytované
v štyroch obciach a to v Hanigovciach, Jakubovej Voli, Olejníkove a Pečovskej Novej Vsi.
Mikroregióm Dolina Čergova je vybavený dvoma autoservismi v obciach Červenica
a Pečovská Nová Ves. Maliarske služby sú dostupné v obci Hanigovce a Pečovská Nová
Ves, klampiarstvo v obci Červenica, stolárstvo v Ľutine, Olejníkove a v Pečovskej Novej Vsi.
V mikroregióne sa nachádza len jedno kaderníctvo a kozmetika v Pečovskej Novej Vsi.
V tejto obci sa nachádza aj zberný dvor pre tuhé odpady a likvidácia tuhých odpadov je
zabezpečovaná v obci Jakubova Voľa.
Kultúrne zariadenia a kultúrnohistorické pamiatky
Kultúrne zariadenia sú v mikroregióne zastúpené najmä kultúrnym domom a knižnicou,
ktoré nechýbajú v žiadnej obci. V záujmovom území sa nachádzajú tri obecné klubovne
v obciach Červenica, Jakubova Voľa a Pečovská Nová Ves. V každej obci skúmaného
územia sa nachádza kostol a cintorín, kaplnka chýba len v dvoch obciach a to v obci
Olejníkov a Pečovská Nová Ves. V združení regiónu Dolina Čergova je jeden dom smútku
v Pečovskej Novej Vsi.
Gréckokatolícke kostoly sa nachádzajú v obciach Červená Voda, Jakovany, Ľutina,
Olejníkov. Rímskokatolícke kostoly sú v obciach Jakubova Voľa, Pečovská Nová Ves
a Červenica pri Sabinove. Medzi najstaršie zachované kostoly v mikroregióne patrí kostol
v obci Červenica. Ide o pôvodne gotickú stavbu, v roku 1600 bol renesančne prestavaný.
Kostol sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi je pôvodná renesančná stavba z druhej polovice
16. storočia. Bol postavený na mieste pôvodnej drevenej stavby a v súčasnosti tvorí
historickú dominantu obce. V obci sa nachádza aj Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
a židovský cintorín.
Medzi kultúrnohistorické pamiatky patria aj kaštiele v Červenici a Pečovskej Novej Vsi.
Renesančný kaštieľ v Červenici bol postavený v roku 1600. V súčasnosti z neho existuje len
torzo s dvoma nárožnými vežami. Bol osadený v rozsiahlej záhrade, ktorá bola po roku 1948
využívaná na družstevné účely a časť záhrady bola rozparcelovaná pre bytovú výstavbu.
V Pečovskej Novej Vsi sa nachádza viacero kultúrnohistorických pamiatok. Medzi ne
môžeme zaradiť aj Ringov kaštieľ. Ide o dvojpodlažný renesančný objekt s nárožnou vežou
zo začiatku 17. storočia. Tento objekt má vyhlásené ochranné pásmo a je situovaný ako
samostatné a dominantné sídlo s veľkým odstupom od radovej zástavby. Za zmienku určite
stojí aj Mariássyho kaštieľ s parkom. Ide o národnú kultúrnu pamiatku pozostávajúcu z dvoch
pamiatkových objektov – barokového jednopodlažného kaštieľa z 18. storočia a priľahlého
parku s chránenými stromami. V obci sa ďalej nachádza jednopodlažný kaštieľ v tvare
písmena L zo 17. storočia, ktorý bol v polovici 18. storočia barokovo upravený. V súčasnosti
potrebuje rekonštrukciu.
Medzi kultúrnohistorické pamiatky mikroregiónu patrí aj Hanigovský hrad (Nový hrad)
ktorého ruiny ležia severovýchodne od obce Hanigovce. Bol prestavený v roku 1432
z pôvodného dreveného hradu. V roku 1556 bol hrad obsadený vojskom Ferdinanda I.
a o rok neskôr vyhorela jeho druhá časť.
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Záver
Výstavba infraštruktúry predstavuje nevyhnutnú podmienku pre rozvoj mikroregiónu.
Práve infraštruktúra zabezpečuje základné fungovanie určitého územia. Z hľadiska
dopravnej infraštruktúry môžeme povedať, že mikroregión Dolina Čergova sa nachádza
severne od cesty I. triedy č. E68 a aj elektrifikovanej železničnej trate č. 188 Kysak - Prešov
– Plaveč – Muszyna. Prepojenosť obcí navzájom zabezpečujú cesty II. a III. triedy. V prípade
energetickej infraštruktúry najväčším problémom je vybavenie obcí kanalizáciou. Tento
problém sa týka piatich z ôsmych obcí mikroregiónu.
Úroveň sociálnej infraštruktúry mikroregiónu je porovnateľná s inými regiónmi. Každá
obec je vybavená maloobchodným zariadením s potravinami a rozličným tovarom, kostolom
a cintorínom. V mikroregióne sa nachádza 5 základných škôl, ambulancia všeobecného
lekára pre dospelých, deti a dorast aj stomatologická ambulancia. V záujmovom území
absentuje hotel alebo penzión, ktorý by poskytol ubytovanie väčšieho počtu návštevníkov.
Ubytovacie služby v tejto oblasti zabezpečujú najmä chaty, chalupy a bungalovy.
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Regional Cultures Cut Across Boundaries
Zdena Rosická
Abstract:
Culture is an important factor in human behaviour. Individuals belong to several cultural
entities in the course of their lifetime or in a particular point of time. Managers need to come
equipped with intercultural competence more than just with knowledge about a culture which
is new and foreign to them. The kind of cultural competence demanded nowadays consists
in ability to recognize and apply cultural differences for the design of particular activities
within specific situations. Regional cultures often cut across the boundaries of national
cultures. In some multinational companies the organizational culture and management style
are controlled by behavioral standards and values of the country of origin; other companies
try to follow the tune with the local cultures or mix of cultural influences may occur.
Intercultural situations need to be solved in order to avoid conflicts and prevent
misinterpretation.

Key words:
Regional cultures, boundary, misunderstanding, intercultural competences

Introduction
Edgar Schein characterizes culture as „a pattern of basic assumptions – invented,
discovered or developed by a given group as it learns to cope with its problems of external
adaptation and internal integration – that has worked well enough to be considered valid and,
therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in
relation to those problems”. [1] Most literature on cultured distinguishes five dimensions,
applying them to the character of human nature, relationship of humans to the environment,
temporal focus of life, modality of human activity, relationship of humans to other humans. [2]
Various cultures generate broad spectrum of answers, starting from basic assumptions,
shared by members of the culture providing moral and cognitive support – for worldview and
behaviour. Deeply rooted cultural values shared by the society members are mostly tacit,
therefore “invisible” Others, being visible, e.g. rituals, written rules or symbols express
hidden, underlying cultural values and behaviour.
Having answered five dimensional questions, we are able to understand better cultural
traditions, values and role of humans in particular societies and regions. Offered answers
cover areas such as: Are humans “naturally” good or are they willing to cause “evil” if not
adequately controlled; do the forces of nature control humans, do humans control the
environment, do we seek harmony with their environment; what is the temporary focus of life;
what is the modality of human activity: is the focus of human action on “being”, “doing” or
“becoming”; is grater value placed on individual than on the collectivity?

Misunderstanding and misinterpreting culture
The role of culture in the domain of business has been the subject of research for more
than 35 years, having been caused particularly by the growth of multinational corporations
and increased business interactions. Culture is created by groups and transmitted to
individuals through socialization processes and maintained through institutions rooted in the
culture. Culture contributes to group and individual identity because it gives people the sense
of who they are, how they should behave and of what they should not be doing. This
approach to culture is applicable to various units and levels: nations, ethic groups,
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organizations, professions, religions with comparatively stable membership over time. Some
cultural units cut across others, other cultural units are subsets of larger units. Regional
cultures may cut across the boundaries of several national cultures or they can apply to
regions within a country, like different parts of Switzerland. In some multinational
corporations the organizational culture and the management style are dominated by the
values and behavioral standards of the country of origin, in others the subsidiaries arrange
their own cultures following the local culture or sometimes a mix of cultural influences occur.
Intercultural interactions represent challenges because individuals have to find ways of
communicating with people whose culturally shaped expectations and behaviours may differ
from their own. As a result, people from different countries evaluate, see and interpret events
differently and act upon the differently.
While working and meeting colleagues from different countries we are sometimes
surprised by the fact they behave and do things which are different to our own. Their
priorities and expectations in the workplace vary, we receive confusing messages and
hesitate how body language signal should be interpreted not to cause misunderstanding or
get into troubles. These different behavior and approaches are conditioned by culture, its
values, and perceptions, assumptions that are absorbed early in life and are expressed in the
way we interact. These cultural differences are so deep that we behave instinctively and
intuitively: what we do, how we stand, use gestures, deal with our bosses, and solve
conflicts. Being at international workplace poor behavior is frequently causes of
misunderstanding of information misinterpretation. These culture-based mistakes can cause
losing deals, breaking contracts, delaying international mergers. Intercultural communication
ability and knowledge can raise our cultural awareness and improves our effective
communication across cultures in order to work and collaborate better with counterparts from
other culture.

Tacit and explicit knowledge
There are two basic approaches towards the knowledge concepts: tacit and explicit. A
Swede, Karl-Erik Sveiby [3], represents explicit Western knowledge approach: he realized
the importance of knowledge in order to support the competitive strength of an organization.
On the other hand, his followers, Japanese representatives Nonaka and Takeuchi [4],
pointed out Japanese and Asia cultural specificities. We should be aware of these crucial
differences and do not underestimate them, otherwise essential mistakes and
misunderstandings result in practical fails very easily. Japanese society principals are
substantially different from Western cultural ones.
Western nations emphasize individuality, independence and responsibility of an
individual. Japanese and other Asian nations prefer team interests and knowledge is
understood primarily as tacit one. They do not understand the Western explicit verified
knowledge; they consider it absolute, static and inhuman because it cannot record relative,
dynamic and human dimensions. Resulting from their understanding, the same knowledge
can be, depending on the situation and context, true, half-true or untrue. True knowledge is
considered relative. Knowledge is a dynamic quantity created by social interactions among
individuals and across the entire organization.
Knowledge and experience of Western cultures with tacit knowledge result from this
specific situation and it is very complicated or sometimes impossible to apply it to a different
culture. For example, typical Japanese spend all life working for one organization. Social
contacts are related to the organization they work for. Every organization builds own policy,
structure, identity, rules, specific communication codes, procedure and interpretation
practice. As all the members know each other well, rules can be specified as informal
restrictions such as taboo, habits, penalties, traditions. There are not preferred formal rules
typical for Western cultures, i.e. constitution, acts, law of property, etc. This type of
environment supports tacit knowledge activities. When using Japanese materials and
experience, these differences have to be considered seriously. A great amount of knowledge
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is applicable to European or Western environment, nevertheless there are procedures and
counseling which might cause demotivation or do not work at all.

Conclusion
The more we differ, the more we have to learn from each other. No single discipline is
able to grasp the behavioral and cognitive dimensions of culture interaction. The role of a
culture in business, regardless it refers to technologies, art, medicine or sciences is
becoming the subject of deeper research. Experts in the last decades studied how different
national cultures influence organizational behavior. Other examples are based on
international team cooperation participating in humanitarian or rescue operations either at
emergencies or at peace time operations.
One of the most commonly used definitions of culture presented in the literature
characterizing the culture and business was formulated by G. Hofstede. He characterizes
culture as “the collective programming of the mind which distinguishes the members of one
human group from another” [6]; Edgar Schein offers a more detailed definition and he
summarizes culture as a pattern of basic assumptions.
Only a small part of culture is visible: behavior, habits, symbols, written rules, etc.
These visible elements are an expression of the underlying cultural assumptions and
standards. Culture contributes to individual and community identity because people can feel
who they are, where their roots are, what they should or should not do.
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Entropie jako hodnotový nástroj regionální politiky
Sabolovič Mojmír
Abstrakt:
Cílem tohoto článku je identifikovat a formulovat alternativní pojetí ekonomické hodnoty
vhodné pro potřeby hodnocení ekonomického a mimoekonomického výkonu regionů.
Entropická teorie hodnoty je koncept vycházející z oblasti proudů ekonomického myšlení
založených na artikulaci společenských vztahů prostřednictvím energie a umožňuje tak svou
interdisciplinaritou alternativní holistický pohled na hodnocení reality.

Klíčová slova:
Hodnota, entropie, substitutabilita, vzácnost, bohatství.

Úvod
“…the laws of physics tell us that we cannot create something from nothing.” (Chen, 2002)
Cílem tohoto článku je identifikovat a formulovat alternativní pojetí ekonomické hodnoty, dle
Roegen (1986), Chen (2002), Proops, J.Safonov, P. (2004), jejíž dosahování lze chápat jako
jeden z relevantních cílů regionální politiky. Entropická teorie hodnoty (An Entropy Theory of
Value) je koncept vycházející z oblasti proudů ekonomického myšlení založených na
artikulaci ekonomických vztahů prostřednictvím energie (Energy Economics). Ekonomická
hodnota je vyjádřena ekvivalencí s termodynamickou hodnotou. Užitou metodou je
komparace a analýza diferencovaných přístupů vycházejících z Newtonových fyzikálních
zákonů, termodynamických zákonů a matematické teorie komunikace (Shannon, 1948).
Ekonomická hodnota matematicky artikulována jako vyjádřené snížení entropie na základě
ekvivalence fyzikálního a ekonomického pojetí.

Entropická teorie hodnoty
Hodnota je funkcí vzácnosti. Vzácnost lze definovat jako pravděpodobnost P, ve smyslu
míry hodnoty očekávaného výskytu jevu. Obecně jsou za základní vlastnosti statků
považovány následující charakteristiky (Chen, 2002). Souhrnná hodnota dvou statků b měla
být vyšší než hodnota statků per partes. Jedná se tedy o předpoklad pravé a nepravé
synergie (více Sabolovič 2009). Jestliže jsou dva statky nezávislé, tedy jestliže nejsou
substituty nebo částečné substituty, potom celková hodnota (Total Value) bude suma
hodnot obou statků. Hodnota jakéhokoliv statku je nezáporná (Non-negative).
Chceme-li zobrazit charakter znalostních statků využijeme ekvivalence proběhu vývoje
znalostí v čase. Znalostním statků odpovídá průběh exponenciální funkce (Shannon, 1948).
Kapacita množství znalostí není omezená. Za současného stupně poznání ve vztahu k času
lze uvažovat, že se limitně blíží nekonečnu.
Matematická formulace, která splňuje omezující podmínky na základě analogie hodnoty
a znalosti odpovídá dle Applebaum (1996) záporné hodnotě logaritmické funkce,

X = − log b P
(1)
kde b kladná konstanta, V je hodnota, P je vzácnost.
Matematická formulace, která splňuje omezující podmínky na základě analogie hodnoty
a znalosti odpovídá dle Applebaum (1996) záporné hodnotě logaritmické funkce. Ve vztahu
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(1) je hodnota vyjádřena jako rostoucí funkce vzácnosti statku. Když P = 1, – log P = 0, tedy
hodnota extrémního výskytu statku je nula. Jestliže P → 1, tedy vzácnost se blíží nule, – log
P → ∞ se blíží nekonečnu. Hodnota extrémně vzácného se hypoteticky blíží nekonečnu 1 .
Jestliže obecně předpokládáme, že s využitím služeb či statků X, lze dosahovat
výsledků s pravděpodobností p1, p1, … pn, potom hodnota výsledného celkového produktu
je průměr výsledků jednotlivých činností, viz vztah (2). Analogicky, ve fyzice se jedná o
schopnost konat práci. Obecně lze tento stav popsat jako změnu v rozložení potenciální
energie v silovém poli. Na základě systému převodních jednotek, viz Barvíř (1991), je
zřejmé, že práce je fyzikální veličina jednotkou a rozměrem ekvivalentní energii 2 .
Tudíž hodnota, stejně jako znalost v obecné formě může být definována jako entropie.
Dle informační teorie je základ b logaritmu 2, protože enkódování při přenosu je prováděno
prostřednictvím vyjádření binárních hodnot 0 a 1. V ekonomii je význam základu b logaritmu
chápán ve významu množství výběru výrobců.
n

V ( X ) = ∑ pi (− log b pi )
i =1

(2)
Podle Shannon, Weaver (1949) lze potvrzení tohoto vymezení provést až následně, ex
post na základě důsledků, které z hypotézy plynou.
Hodnota a počet producentů
Ze vztahu (2) vyplývá, že hodnota je inverzní ve vztahu k počtu producentů. Jestliže je počet
producentů nízký hodnota vyprodukovaných statků je vysoká, což lze ilustrovat na hodnotě
produkce monopolu. Jestliže je základ logaritmu jedna, tedy např. monopol produkce bez
možné substituce, hodnota se blíží nekonečnu. Z pohledu sociologického uvádí Chen (2002)
příklad na náboženském kultu, ve kterém pouze vyvolení vůdci drží klíč pro vstup do nebe. V
takovém společenství vůdci požívají nekonečnou moc nad svými následovníky. Z pohledu
ekonomického počet poskytovatelů nějakého ekonomického statku závisí na institucionálních
strukturách, struktuře nákladů odvětví a stupni technologického vývoje.
Antitrustová regulace trhu
Cílem antitrustové regulace trhu je prevence před udržováním cen existujících poskytovatelů
služeb nebo produkce nebo bariér potenciálních vstupů. Oba výše uvedené pohledy,
prostřednictvím počtu možností výběru, redukují hodnotu produkce a tím tedy náklady
spotřebitelů. Hodnota vyprodukovaných statků je nižší na trhu s vyšší konkurencí. Nicméně
to neznamená, že konkurenční firma má nižší hodnotu. Z důvodu nižší konkurenční výhody
taková firma prodává za nižší ceny, ale dosahuje vyšší obrat. Celková hodnota produkce je
vyjádřena vztahem (3),
n

N ∑ pi ( − log b pi )
i =1

(3)
kde N je objem produkce.
S růstem hodnoty výsledku roste hodnota podniku. Položky nehmotných statků, které
požívají právní ochrany, jako např. patenty, obchodní tajemství, které v podstatě garantují
časově omezený monopol a brání difúzi znalostí, vytváří zázemí pro vysokou hodnotu
produkce a ekonomický úspěch podniku. Takto formulovaná legislativa podporuje růst
1
2

Viz neoklasický příklad hodnoty diamantu a vody.
Není třeba dokazovat, jedná se o základní systém jednotek SI. Pro názornost lze demonstrovat veličinovou rovnicí.

254

hodnoty monopolisty, podniku a podporuje a odměňuje kvalitní management. Rovnováha
mezi podporou konkurence a ochranou inovací je velmi úzká hranice. (Arrrow, 1999) Z
pohledu institucionální ekonomie je obvykle zmiňována CBA analýza dovozník kvót a
tarifů. (Rommer, 1994) Vymezení hodnoty jako entropie umožňuje náhled na tuto
problematiku v odlišném světle. Systém kvót posiluje transfer produkce a technologií do
jiných zemích. V zásadě, rozšiřování technologie a růst počtu producentů zvyšuje základ
logaritmické funkce, z toho důvodu dochází k poklesu hodnoty importovaných statků. Toto
může vyústit v dlouhém období v přebytek čistého ekonomického blahobytu v
dovozních zemích, místo aby docházelo k poklesu, jak podotýká řada autorů. Nicméně,
systém kvót tím, že omezuje rozsah výroby redukuje hodnotu produkce, iniciuje růst
nákladů a snižuje zisk původních exportérů.
Vzácnost a hodnota
Vzácnost je chápána ve smyslu omezeného množství statku. Ve vztahu (2) je hodnota
vyjádřena jako funkce vzácnosti statků. Jestliže je hojnost statku extrémní parametr p = 1 a
hodnota produkce je rovna nule, např. pokud je dostatek vody ze snadno dostupného
zdroje její hodnota je nula. Ale jestliže se voda stane vzácnou, p < 1, hodnota vody bude
kladná. Vzhledem k tomu, že potraviny jsou základem přežití, většina zemí různými
způsoby produkci potravin podporuje. Stejně jako v předcházejícím příkladě, nadbytek
potravin způsobuje jejich nízkou ekonomickou hodnotu.
Vztah mezi stupněm vývoje nebo dokončení produkce a její hodnotou
V modelu předpokládáme, že v ekonomický systém se skládá z M pracovníků a p
procent pracovníků vlastnících produkci. Jednotková cena produkce je potom dána
vztahem (4).

log bP
(4)
Celková cena produkce je vyjádřena vztahem (5)

M p ( − log bP )
(5)
Když je produkt nový a vzácný jeho jednotková hodnota je vysoká a celková hodnota nízká.
S růstem produkce celková hodnota roste a jednotková hodnota klesá. Jestliže je množství
produkce dosáhne určitou hranici celková hodnota začne klesat. Jedná se o zcela intuitivní
dedukci ke které nejsou třeba žádné hlubší ekonomické znalosti. Tržní hodnoty producentů
finální produkce jsou obecně nízké ačkoliv produkční procesy můžou být velmi efektivní a
produkce ihned dostupná. Z tohoto rozboru vyplývá, že efektivita není ekvivalentem hodnoty.
Chen (2002)
Substitutabilita
Řada výrobků a služeb není zcela identická ačkoliv je lze na určitém stupni považovat za
substituty. Hodnota jedné jednotky produkce může být definována jako její entropie.
Celkovou hodnotu dvou jednotek produkce lze vyjádřit vztahem pro spojenou entropii, viz (6).
n

m

V ( X , Y ) = ∑∑ p j k log( p j k )
j =1 k =1

(6)
Individuální hodnota jednotek X a Y vymezena vztahy (7) a (8). Důkaz provedl Shannon
(1948).
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n

V ( X ) = ∑ p j log p j
j =1

(7)
m

V (Y ) = ∑ qk log qk
k =1

(8)
Rovnost hodnot nastává pouze v případě, kdy X a Y jsou nezávislé, navzájem netvoří
substituty ani parciální substituty. Z toho vyplývá, že nahraditelnost (substitutabilita) redukuje
hodnotu produkce, viz (9). Důkaz lze popsat na výkladu Brand Manangementu a reklamy.
Cílem těchto činností je diferencovat produkt a tím snížit jeho nahraditelnost .Na základě
toho potom dochází k růstu hodnoty produktu.

V ( X , Y ) ≤ V ( X ) + V (Y )
(9)

Shrnutí:
Stručný nástin komplexní entropické teorie hodnoty je prvním krokem extenzivního
výzkumu, jehož smyslem je prokázat na základě konfirmativního přístupu, reálnost
pozitivních konsekvencí interdisciplinárního přístupu na formulaci politik řízení regionu. Tento
přístup byl již v minulosti aplikován v makroekonomické oblasti na měření výkonu národního
hospodářství, ale doposud nebyl implementován na nižší územněsprávní celky, tedy do
styku s každodenní realitou. Obecné zákony o zachování energie umožňují dívat se na svět
kolem nás z jiného pohledu, který pro mnohé umožňuje pochopit pravou podstatu stavu věcí,
umožňující následné praktické aplikace.
Tento příspěvek je součástí řešení výzkumného záměru č. MSM 6215648904 v rámci
tématického směru 05: Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního
zemědělství a opatření agrární a regionální politiky.
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Urbanization and Sustainable Development
Smělíková Edita
Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Abstract:
This paper is focused on one of the most perplexing dilemmas of the development
process: the phenomenon of urbanization. The process of urbanization is now more rapid
and massive and affects a greater part of the world than ever before, mainly because it is
now rampant in the less developed countries, which still board 3/4th of the world’s people.
The unprecedented rates of over-all population growth are helping, along with the ruralurban migration, to swell the populations of individual cities more than ever before.
Necessarily, social, economic, and political problems of major significance are being
created by the huge rural-urban migration and the rapid rise of megacities in countries
whose main orientation has until recently been agricultural.

Key words:
urbanization, migration, sustainable development, Todaro migration model.

Introduction
The world is on the verge of a shift: from predominantly rural to mainly urban. In
2010, more than half the world’s people will live in urban areas. By 2030, urban dwellers
will make up roughly 60 percent of the world’s population. The world’s regions differ greatly
in their levels of urbanization. In North America, Europe, and Latin America and the
Caribbean, more than 70 percent of the population is already urban; but in Africa and Asia,
less than 40 percent of the population is urban.

Theoretical background
The economic development is closely associated with, and in fact defined in terms
of, the movement of labour from rural to urban areas. For the most part, with a rural sector
dominated by agricultural activities and an urban sector focusing on industrialization, overall
economic development in was characterised by the gradual reallocation of labour out of
agriculture and into industry through rural-urban migration, both internal and international.
Urbanization and industrialization were in essence synonymous. This historical model
served as a blue-print for the development of Third World nations, as evidenced, for
example by Lewis theory of labour transfer.
But the overwhelming evidence of the 1960s and 1970s, when the Third World
nations witnessed a massive migration of their rural populations into urban areas despite
rising levels of urban unemployment and underemployment, lessens the validity of the
Lewis two-sector model of development. An explanation of the phenomenon, as well as
policies to address the resulting problems, must be sought elsewhere. It was developed a
theory of rural-urban migration to explain the apparently paradoxical relationship (at least to
economists) of accelerated rural-urban migration in the context of rising urban
unemployment. This theory has come to be identified in the literature as the Todaro
migration model.
The Todaro Model
Starting from the assumption that migration is primarily an economic phenomenon,
which for the individual migrant can be a quite rational decision despite the existence of
urban unemployment, Todaro model postulates that migration proceeds in response to
urban-rural differences in expected income rather than actual earnings. The fundamental
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premise is that migrants consider the various labour market opportunities available to them
in the rural and urban sectors and choose the one that maximizes their expected gains from
migration. Expected gains are measured by the difference in real incomes between rural
and urban work and the probability of a new migrant’s obtaining an urban job. In essence,
the theory assumes that members of the labour force, both actual and potential, compare
their expected incomes for a given time horizon in the urban sector (the difference between
returns and costs of migration) with prevailing average rural incomes and migrate if the
former exceeds the latter.
Unfortunately, such an approach is not realistic in the context of the institutional and
economic framework of most Third World nations. First, these countries are beset by
chronic unemployment problem so that a typical migrant cannot expect to secure a highpaying urban job immediately. In fact, it is much more likely that on entering the urban
labour market, many uneducated, unskilled migrants will either become totally unemployed
or will seek casual and part-time employment and itinerant day labourers in the urban
traditional or informal sector, where ease of entry, small scale of operation, and relatively
competitive price and wage determination prevail. In the case of migrants with considerable
human capital in the form of a secondary or university certificate, opportunities are much
better, and many will find formal-sector jobs relatively quickly. But they constitute only a
small proportion of the total migration stream. Consequently, in deciding to migrate, the
individual must balance the probabilities and risks of being unemployed or underemployed
for a considerable period of time against the positive urban-rural real income differential.
Rather than equalizing urban and rural wage rates, as would be the casein a competitive
model, we see that rural-urban migration in this model acts as an equilibrating force that
equates rural and urban expected incomes.
Rural-Urban Migration
For many years, rural–urban migration was viewed favourably in the economic
development literature. Internal migration was thought to be a natural process in which
surplus labour was gradually withdrawn from the rural sector to provide needed manpower
for urban industrial growth process. This was deemed socially beneficial because human
resources were being shifted from locations where their social marginal product was often
assumed to be zero to places where this marginal product was not only positive but also
rapidly growing as a result of capital accumulation and technological progress.
In contrast to the pro-migration viewpoint, it is clear from recent LDC experience that
rates of rural–urban migration have greatly exceeded rates of urban job creation and
swamped the absorptive capacity of both formal-sector industry and urban social services.
Economists can no longer casually view migration as a beneficent process necessary to
solve problems of growing urban labour demand. On the contrary, migration today remains
a major factor contributing to the phenomenon of urban surplus labour; a force that
continues to exacerbate already serious urban unemployment problems caused by the
growing economic and structural imbalances between Indian urban and rural areas.
Migration exacerbates these rural–urban structural imbalances in two direct ways (Todaro):
First, on the supply side, internal migration disproportionately increases the growth rate of
urban job seekers relative to urban population growth, which itself stands at historically
unprecedented levels, because of the high proportion of well-educated young people in the
migrant system. Their presence tends to swell the urban labour supply while depleting the
rural countryside of valuable human capital. Second, on the demand side, urban job
creation is generally more difficult to accomplish than rural job creation because of the need
for substantial complementary resource inputs for most jobs in the industrial sector.
Moreover, the pressures of rising urban wages and compulsory employee fringe benefits in
combination with the unavailability of appropriate, more labour-intensive production
technologies means that a rising share of modern-sector output growth is accounted for by
increases in labour productivity. Together this rapid supply increase and lagging demand
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(what many now refer to as “jobless growth”) tend to convert a short-run problem of
resource imbalances into a long-run situation of chronic and rising urban surplus labour
(Todaro).
In recent years, most advanced economies have become service oriented. That
being the case, it should not be surprising that large cities have become service oriented as
well. Traditionally, it may have been the industrial or manufacturing sector which played a
larger causative role in city size than did service activities. However, the latter appear to
have become more influential in determining the physical growth patterns of large
metropolitan complexes in advanced economies (David McKee, 1994). Despite such
problems, it appears as though the processes of economic development and urbanization
are inextricably linked. Unfortunately, the actual processes of growth and change in Third
World metropolitan areas have received surprisingly little attention. "Cities grow in size as a
natural consequence of improvements in agriculture and the expansion of industry" (McKee
and Leahy, 1974). It has been suggested that dual labour markets exist in the urban areas
of the Third World "not just between agriculture and manufacturing" (Tisdell, 1990). This
duality in urban labour markets may have the potential for impeding development. Whether
such an impediment is strictly local in nature or wider in scope depends upon how it
impacts the needs of the modern sector and how government priorities must be adjusted to
deal with the negative externalities of dualism in an urban setting. Neoclassical thinking
implies that as surplus labour enters the urban employment market, it must be absorbed if
ongoing economic progress is to be achieved. Unfortunately, many fledgling urbanites lack
the skills needed to function in their new environment; thus, their arrival "merely relocates
the surplus labour problem in a setting which makes it more difficult to control" (McKee and
Leahy, 1974). When natural increases in urban populations are considered along with inmigration, the labour absorption issue takes on even more serious proportions.
The experience shows that the above policies and programs failed to affect
population redistribution significantly and, indeed, that cities have continued to grow rapidly.
In most cases, population redistribution was not the primary objective of the policies and
programs. The reasons for the insignificant impact of these policies and programs vary,
depending on the economic and political contexts of the developing region. Two reasons,
however, seem to be the most common: First, the objectives of spatial strategies were not
adequately reflected in government’s sectoral decisions, which shaped public and private
investments (Fuchs 1983). Thus, most of the programs could not be implemented. Second,
these policies could not offset market forces that overwhelmingly favoured the
concentration of social and economic activities in large urban centres (Rodwin 1987). At the
city scene, although population growth and accelerated rural-to-urban migration are chiefly
responsible for the expansion of urban shantytowns, part of the blame rests with
governments. Their misguided policies regarding urban planning and their outmoded
building codes often mean that 80 to 90 % of new urban housing is “illegal.” For example,
colonial-era like building codes in Bombay (Mumbai) make building a house according to
official standards for less than US$5000 impossible. The law also requires that every
dwelling be accessible by car. As a result, two-thirds of Bombay’s land is occupied by 10 %
of the population, while the innumerable slum dwellings and dilapidated old buildings
cannot be improved legally. Also 70 % of the urban population is too poor to be able to buy
or rent an officially “legal” house. Not to forget that Bombay city is only 67 sq. km. in size
and has a density of almost 2000 people per sq. km. which is the highest in the world.

Results
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Contrary to popular belief, the bulk of urban population growth is likely to occur in
smaller cities and towns of less than 500,000. Globally, all future population growth will take
place in cities, especially in Asia, Africa, and Latin America. In Asia and Africa, this growth
will signal a shift from rural to urban growth, changing a millennia-long trend. Between 2000
and 2030, the urban population in Africa and Asia is set to double. Asia’s urban population
will grow from 1.4 billion to 2.6 billion. Africa’s will surge to more than twice its size, from
294 million to 742 million. Latin America and the Caribbean will see its urban population
rise from 394 million to 609 million.

Figure 1: Percent of urban population
Source: Population Reference Bureau

By 2030, 79 percent of the world’s urban dwellers will live in the developing world’s
towns and cities. And Africa and Asia will account for almost seven in every 10 urban
inhabitants globally. Poor people will make up a large part of future urban growth. Most
urban growth is due to natural increase (more births than deaths) rather than migration.

Figure 2: Structure of urban population
So u r c e: UN Population Division, World Urbanization Prospects:The 2007 Revision

The largest cities in the world are slowly growing in size, and increasingly they are
located in less developed regions. In 1950, the three largest cities were New York (12.3
million), Tokyo (11.3 million), and London (8.4 million). By 2015, the UN projects that
Bombay and Mexico City will have replaced London and New York in the top three: Tokyo
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at 35.5 million, Bombay at 21.9 million, and Mexico City at 21.6 million. While slightly more
than 8 percent of urban dwellers live in cities of 10 million or more people, about 62 percent
live in cities of 1 million or fewer. About 52 percent of urbanites overall live in cities of fewer
than 500,000 residents.
While about one-half of the world lives in urban areas, the vast majority of these
urbanites reside in small towns and villages, not large modern cities. Just 37 percent of
urban dwellers live in cities with 1 million or more residents, and just 8 percent are in
megacities of 10 million or more.
Urban people change their environment through their consumption of food, energy,
water, and land. In turn, the polluted urban environment affects the health and quality of life
of the urban population. People who live in urban areas have very different consumption
patterns than residents of rural areas. For example, urban populations consume much
more food, energy, and durable goods than rural populations. In China during the 1970s,
the urban populations consumed more than twice as much pork as the rural populations
who were raising pigs. By extension, the energy consumption for electricity, transportation,
cooking, and heating is much higher in urban areas than in rural villages. For example,
urban populations have many more cars than rural populations per capita. The urbanization
of the world’s populations will increase aggregate energy use. And the increased
consumption of energy is likely to affect the environment. Urban consumption of energy
creates heat islands that can change local weather patterns and weather downwind from
the heat islands. The heat island phenomenon is created as cities radiate less heat back
into the atmosphere than rural areas, making cities warmer than rural areas. These heat
islands trap atmospheric pollutants. Cloudiness and fog occur more often. Precipitation is 5
percent to 10 percent higher in cities, and thunderstorms and hailstorms are much more
frequent. Urbanization also affects environments beyond the city. Regions downwind from
large industrial complexes see increases in the amount of precipitation, air pollution, and
the number of days with thunderstorms. Urban areas also affect water runoff patterns. Not
only do urban areas generate more rain, they reduce the infiltration of water and lower the
water tables. This means that runoff occurs more quickly with greater peak flows. Flood
volumes increase, as do floods and water pollution downstream. Many of the effects of
urban areas on the environment are not necessarily linear. Bigger cities do not always lead
to more environmental problems and small urban areas can cause large problems.

Figure 3: Development of urbanization
So u r c e: United Nations Population Division, World Urbanization Prospects

As recently as 1975, one in three persons worldwide lived in urban areas, with most
of those 1.5 billion urbanites living in areas of fewer than 1 million persons. (Many urban
dwellers, in fact, live in communities of fewer than 5,000 residents.) Over the past 30 years,
the urban population has increased so that more than half of the world population will be
living in cities by 2008. Parallel to this overall urban growth (and the continued rise of
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smaller cities) is the emergence of “megacities”—urban areas of at least 10 million persons.
Between 1975 and 2005, the number of such large cities has mushroomed from three (two
of which were in industrialized countries) to 20 (15 of which are in developing countries).
Density is potentially beneficial. With world population growing by about 82 million a year,
demographic concentration makes sustainability more likely. Global urban expansion takes
less land than land lost every year to agriculture, forestry, and grazing, or to erosion and
salinization.

Summary and conclusion
Although the Todaro theory might at first seem to devalue the critical importance of
rural-urban migration by portraying it as an adjustment mechanism by which workers
allocate themselves between rural and urban labour markets, it does have important policy
implications for development strategy with regard to wages and incomes, rural
development, and industrialization. At various points throughout this paper, it has been
looked at possible policy approaches designed to improve the very serious migration and
employment situation in Third World countries. It is concluded with a summary of what
appears to be the consensus of most economists on the shape of a comprehensive
migration and employment strategy. This would appear to have six key elements:
Creating an appropriate rural-urban economic balance. The main thrust of this
activity should be in the integrated development of the rural sector, the spread of smallscale industries throughout the countryside, and the reorientation of economic activity and
social investments toward the rural areas.
Expansion of small- scale, labour intensive industries. The composition or
“product mix” of output has obvious effects on the magnitude (and in many cases, the
location) of employment opportunities because some products require more labour per unit
of output and per unit of capital than others. Expansion of these mostly small-scale and
labour-intensive industries in both urban and rural areas can be accomplished in two ways:
directly, through government investment and incentives, particularly for activities in the
urban informal sector, and indirectly, through income redistribution (either directly or from
future growth) to the rural poor, whose structure of consumer demand is both less importintensive and more labour-intensive than that of the rich.
Elimination of factor- price distortions. There is ample evidence to demonstrate
that correcting factor-price distortions primarily by eliminating various capital subsidies and
curtailing the growth of urban wages through market-based pricing would increase
employment opportunities and makes better use of scarce capital resources.
Choosing appropriate labour-intensive technologies of production. One of the
principal factors inhibiting the success of any long-run program of employment creation
both in urban industry and rural agriculture is the almost complete technological
dependence of Third World nations on imported machinery and equipment from the
developed countries. Both domestic and international efforts must be made to reduce this
dependence by developing technological research and adaptation capacities in the
developing countries themselves. Such efforts might first be linked to the development of
small-scale, labour intensive rural and urban enterprises. They could also focus on the
development of low-cost, labour intensive methods of meeting rural infrastructure needs,
including roads, irrigation and drainage system, and essential heath and educational
services. This is an area where scientific and technological assistance from the developed
countries could prove extremely helpful.
Modifying the direct linkage between education and employment. The
emergence of the phenomenon of the educated unemployed is calling into question the
appropriateness of the massive quantitative expansion of educational systems, especially
at the higher levels. Formal educational has become the rationing tunnel through which all
prospective jobholders must pass. As modern-sector jobs multiply more slowly than the
numbers of persons leaving the educational tunnel, it becomes necessary to extend the
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length of the tunnel and to narrow its exit. Moreover, the creation of attractive economic
opportunities in rural areas would make it easier to redirect educational systems toward the
needs of rural development. At present, many Third World educational systems, being
transplants of Western systems, are oriented toward preparing students to function in a
small modern sector employing at the most 20% to 30% of the labour force. Many of the
necessary skills for development remain largely neglected.
Reducing population growth through reductions in absolute poverty and
inequality, particularly for women, along with the expanded provision of family planning and
rural health services. Clearly, any long-run solution to Third World employment and
urbanization problems must involve a lowering of current high rates of population growth.
Even through the labour force size for the next two decades is already determined by
today’s birthrates, the hidden momentum of population growth applies equally as well to
labour force growth. Together with the demand policies, the population and labour supply
reduction policies provide an essential ingredient in any strategy to combat the severe
employment problems that developing countries face now and in the future years.
The results have been obtained by the research project MSM 6215648904 “The Czech Economy in
the Process of Integration and Globalisation, and the Development of Agricultural Sector and the
Sector of Services under the New Conditions of the Integrated European Market“ of Mendel
University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Business and Economics.
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POROVNÁNÍ DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE V ČR SE ZEMĚMI EU
COMPARISON OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN CR WITH EU
COUNTRIES
Libuše Svatošová
Abstrakt
Demografický vývoj odráží rozvoj společnosti jak po stránce ekonomické,
sociální, ekologické i dalších a zároveň ovlivňuje společenský vývoj v budoucích
obdobích. Základním rysem demografie vyspělých zemí je zhoršování věkové
struktury a tím stárnutí populace. Tento trend se projevuje i v české populaci.
Příspěvek se zabývá porovnáním demografického vývoje v ČR a zemích Evropské
unie. Porovnání je provedeno jednak z hlediska jednotlivých ukazatelů a dále pomocí
agregovaného ukazatele.
Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT-MSM
6046070906, etapy 6.2.1 „Modelování a prognózování vývoje rozhodujících
ukazatelů ekonomického a sociálního rozvoje v ČR a v kontextu s EU“.
Klíčová slova
demografický vývoj, pořadí zemí EU, populace, proces stárnutí
Abstract
A demographic development reflects a development of society in light of
economic, social, ecological and others and at the same time it influences the social
development in future periods. A basic feature of advanced countries´ demography is
worsening of the age structure and thereby population aging. This trend shows itself
also in Czech population. The paper deals with a comparison of demographic
development in the CR and the European Union countries. The comparison is carried
out partly from a view-point of particular indicators and partly by the help of an
aggregated indicator.
The paper was worked out in frame of a solution of the research intention of MŠMT MSM 6046070906, the phase 6.2.1 „Modeling and prognostication of development of
decisive indicators of economic and social development in CR and in the context with
the EU“.
Key words
demographic development, order of EU countries, population, process of ageing
Úvod
Základní podmínkou ekonomického rozvoje a prosperity zemí je rozvoj
lidských zdrojů. Z tohoto pohledu přinášejí demografické studie zásadní informace.
Příspěvek je věnován demografickému vývoji v zemích EU s cílem definovat
postavení České republiky v tomto rámci. Obecně lze konstatovat, že v EU stoupá
počet obyvatel. Tento nárůst je spojen jak s rostoucí výší přirozeného přírůstku, tak i
přistěhováním. Dochází však také ke změnám ve věkové struktuře obyvatelstva a tím
ke stárnutí populace. Takto lze obecně konstatovat změny v EU, v jejích jednotlivých
zemích však tyto trendy mohou být velmi diferencované či protichůdné.
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Materiál a metodika
Cílem studie je provést srovnání demografického vývoje v zemích EU (27
zemí), definovat skupiny zemí s podobným vývojem a určit postavení ČR mezi těmto
zeměmi.
Pro analýzy bylo zvoleno 27 zemí EU. Období sledování je v převážné míře z let
1997-2008 (2007). Demografický vývoj byl popsán pomocí 9 ukazatelů :
přirozený přírůstek na 1000 obyvatel ,který je vyjádřený jako rozdíl počtu
narozených a zemřelých v daném roce,
celkový přírůstek na 1000 obyvatel (rozdíl počtu narozených a zemřelých plus
saldo migrace v daném roce),
počet narozených na 1000 obyvatel,
úhrnná plodnost - vyjadřující počet dětí, které by se narodily jedné ženě při dané
neměnné plodnosti a nulové úmrtnosti do 50 let [5],
střední délka života mužů a žen (naděje dožití – průměrný počet let, kterého by se
dožil novorozenec při zachování současné úmrtnosti) [5],
index závislosti mladých, vyjádřený jako podíl populace ve věku do 15 let
k populaci produktivní (15-64 let),
index závislosti starých (podíl populace nad 65 let k populaci produktivní),
index stáří (podíl populace nad 65 let věku k populaci ve věku 0-15 let).
Uvedené ukazatele byly posuzovány v zemích EU samostatně z hlediska jejich
hodnoty a vývoje. Následně pak bylo provedeno shrnutí ukazatelů do ukazatele
agregovaného.
Pro agregaci byla jako základ použita metoda bodová, kdy je pro každý ukazatel
nalezena země, u níž příslušný ukazatel dosahuje maximální hodnoty (je-li
progresivním jevem růst hodnoty ukazatele) či minimální hodnoty (je-li žádoucí
pokles hodnoty ukazatele). Vybraný ukazatel této země má hodnotu 1000 bodů.
Ostatní země pak jsou bodovány od 0 do 1000 podle toho, kolik promile činí jejich
hodnota z maximální hodnoty. V případě, že základem je minimální hodnota
ukazatele, vytvoří se převrácená hodnota tohoto poměru. Součet bodů pak
charakterizuje úroveň země z daného hlediska [4].
Jako druhá možnost vytvoření skupin zemí byla použita z vícerozměrných metod
shluková analýza, jejímž cílem je roztřídění daného souboru jednotek, které jsou
charakterizovány skupinou znaků, na několik relativně homogenních skupin (shluků)
a to tak, aby objekty uvnitř shluků si byly co nejvíce podobné a jednotky patřící do
různých shluků si byly podobné co nejméně. Výsledek analýzy závisí na volbě
proměnných, zvolené míře vzdálenosti mezi objekty a shluky a na zvoleném
algoritmu výpočtu. Vzhledem k charakteru dat a k požadavku vytvoření shluků
zhruba stejné velikosti byla zvolena Wardova metoda [3] vyjádřená z matice
euklidovských vzdáleností.
Obě metody přinesly podobné, ne však identické výsledky, u některých zemí
došlo k posunu ve skupině. Z důvodu větší přehlednosti i srozumitelnosti byla pak pro
celkové hodnocení užita bodová metoda.
Diskuse
Základní vývojové tendence- průměr EU a ČR
Nejvýraznější změny lze zaznamenat u vývoje celkového a přirozeného přírůstku
na 1000 obyvatel. Zatímco v průměru EU (27) mají oba ukazatele po celé období
kladné hodnoty a stále rostoucí trend, v České republice byl na počátku
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sledovaného období , tj. v roce 1990 celkový přírůstek záporný (-5,6) a i když nastalo
zlepšení této situace, jednalo se až do roku 2002 o pokles počtu obyvatelstva.
Podobně tomu bylo i u přirozeného přírůstku obyvatelstva, kde zatímco v průměru
EU jde stále o kladné hodnoty, tedy o přírůstky.V ČR jsou první kladné hodnoty
zaznamenány až v roce 2006.

Graf. č. 1
Vývoj přirozeného a celkového přírůstku v EU (27) a ČR v letech 1990 - 2007
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Počet narozených má jak v průměru EU, tak v ČR stoupající tendenci, v
průběhu let došlo v EU (27) ke zvýšení počtu živě narozených z 10,685 (1997)
na 10,885 v roce 2008, což představuje každoročně v průměru zvýšení zhruba o
0,3%. V České republice jsou v roce 1997 počty živě narozených nižší – 8,798
narozených na 1000 osob, v roce 2008 pak je ČR s hodnotou 11,67 nad
průměrem EU. Průměrný koeficient růstu v uvedeném období je výrazně vyšší
než v EU (27) a představuje meziroční nárůst o 2,4%.
Úhrnnou plodnost lze porovnávat pouze od roku 2002. V obou případech je
zde patrný nárůst hodnot s tím, že průměr zemí EU (27) má hodnoty vyšší (v
rozpětí 1,45-1,55) než ČR ( rozpětí 1,17-1,44). Průměrný koeficient růstu je však
vyšší v ČR.
Střední délka života má rostoucí trend jak u mužů tak u žen, ČR za
průměrem EU mírně zaostává.
Mění se věková struktura obyvatelstva, dochází ke stárnutí obyvatelstva a to
jak v průměru EU, tak i v ČR. Index závislosti mladých vykazuje klesající
tendence, v EU jde za období 1997-2008 o průměrný pokles hodnoty o 0,3%,
v ČR pak o 2,5%. Hodnota indexu závislosti starých naopak stoupá, stejně tak
jako hodnoty indexu stáří.
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Graf. č.2
Výv oj indexu stáří v EU (27) a ČR v letech 1997-2008
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Porovnání demografické situace v jednotlivých zemích EU (27)
V předchozí části byly popsány základní obecné rysy demografického vývoje
v průměru EU. V jednotlivých zemích se však mohou vyskytnout a vyskytují různé
odlišnosti od tohoto trendu. Budeme-li uvažovat rok 2007, potom nejvýraznější
rozdíly lze spatřit v hodnotách přirozeného a celkového přírůstku obyvatelstva.
Přirozený přírůstek, který je dán rozdílem počtu narozených a zemřelých, je nejvyšší
v Irsku, kde dosahuje hodnoty 9,8 osob na 1000 obyvatel, nejnižší je v Bulharsku (4,9) a Lotyšsku(-4,3). Českou republiku lze z tohoto pohledu zařadit na 13 místo.
Celkový přírůstek, který v sobě zahrnuje i migraci je nejvyšší ve Francii, kde činí
24,6 osob na 1000 obyvatel, dále v Lotyšsku (20,2). Česká republika je na pátém
místě mezi zeměmi EU (9,1). Nejnižší hodnoty a tedy úbytek obyvatelstva má
Bulharsko (-5,1) a Maďarsko (-5,5).
Graf. č. 3
Celkový přírůstek na 1000 obyvatel v zem ích EU (27) v roce 2007
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Počet narozených je nejvyšší v Irsku (16,86 dětí na 1000 obyvatel) a ve Francii
(13,013). Českou republiku lze zařadit na 9. místo. Nejnižší počty narozených mají
Itálie (9,6), Rakousko (9,326), Německo (8,31).
Střední délka života je nejvyšší ve Švédku (79,2 let muži), Španělsku ( 84,3
let ženy), Francii, Itálii, nejnižší pak v Lotyšsku (64,8 let muži), Litvě (76,4 let ženy).
Česká republika je u obou ukazatelů na 19. místě.
Hodnota indexu stáří je nejpříznivější (tedy nejnižší) v Irsku (0,546) a na
Kypru (0,687). Nejvyšší hodnotu má Německo (1,42) a Itálie (1,41). Česká republika
je na 13. místě. Podobně je tomu u hodnot indexu závislosti starých.
Index závislosti mladých je velmi příznivý v Irsku (0,296), Francii ( 0,282) a
Dánsku (0,281). Nejméně příznivý je v České republice (0,202), Bulharsku (0,193) a
Slovinsku (0,199).
Členění zemí EU dle demografické situace
Pokud bychom uvedli předchozí zkoumání do tabulky s pořadím jednotlivých
států EU, již na první pohled by bylo patrné celkové zařazení některých zemí, tzn.
těch, které se u většina ukazatelů nacházejí na prvních či posledních místech. Aby
bylo možné vytvořit skupiny zemí s podobnou demografickou strukturou, byla
použita metoda shlukové analýzy a metoda bodová.
Pomocí bodové metody jsme získali pořadí států a dle dosaženého počtu
bodů bylo možno státy EU rozdělit do pěti skupin.
Tab.č. 1
Skupina
1
2
3
4
5

Skupiny zemí EU (27) dle demografické situace
Země
Irsko
Francie, Kypr,Malta, Nizozemsko, Spojené království
Dánsko, Švédsko, Slovensko, Lucembursko, Česká republika, Belgie,
Španělsko, Finsko, Polsko, Itálie
Slovinsko, Lotyšsko, Portugalsko, Rakousko, Litva, Estonsko,
Rumunsko, Řecko
Německo, Maďarsko, Bulharsko

Samostatnou skupinu tvoří Irsko. Tato země má příznivý demografický vývoj.
Má ze všech států EU nejvyšší hodnoty přirozeného přírůstku, počtu narozených a
úhrnné plodnosti, nejpříznivější index stáří, index závislosti mladých i index
závislosti starých, Střední délkou života se řadí mezi v pořadí prvních deset zemí
EU. Celkový přírůstek nepatří mezi nejvyšší. Přírůstky obyvatelstva jsou důsledkem
vysoké porodnosti, to se pak také odráží v příznivé věkové struktuře obyvatelstva.
Pro země sdružené ve druhé skupině je charakteristický vysoký přirozený
přírůstek a vysoký celkový přírůstek, vysoká střední délka života. I když zde přírůstky
obyvatelstva jsou ovlivněny migrací, mají tyto země poměrně příznivou věkovou
strukturu.
Země tvořící třetí skupinu, do které je zařazena i Česká republika, lze hodnotit
jako země s mírně nadprůměrným až průměrným demografickým vývojem, kde lze
vždy jen některý ukazatel hodnotit jako problematický. Dánsko má sice mírnější
přirozený i celkový přírůstek obyvatelstva, ale díky vyšší porodnosti a úhrnné
plodnosti má příznivou věkovou strukturu, naopak Švédsko s vysokou střední
délkou života má méně příznivé hodnoty indexu stáří a indexu závislosti starých.
Slovensko patří k zemím s nižší střední délkou života a méně příznivou hodnotou
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indexu závislosti mladých, Česká republika má vyšší podíl migrantů a nepříznivé
hodnoty indexu závislosti mladých, Španělsko díky vysoké střední délce života a
průměrné porodnosti má méně příznivou věkovou strukturu, Finsko, Polsko a Itálii lze
hodnotit jako průměr.
Čtvrtá skupina sdružuje země, v nichž jednotlivě hodnocené ukazatele
demografického vývoje patří vždy k podprůměru či ke konci v pořadí zemí. Lotyšsko
a Litva mají velmi nízký přirozený přírůstek, nízkou střední délku života mužů i žen,
ale poměrně vysokou hodnotu celkového přírůstku. Rakousko patří k zemím
s nízkým počtem narozených, Rumunsko má velmi nízkou úhrnnou plodnost, a velmi
nízkou střední délku života, Řecko má nepříznivou věkovou strukturu obyvatelstva.
Poslední – pátou skupinu tvoří země s nepříznivým demografickým vývojem.
Přirozený i celkový přírůstek obyvatelstva je nízký, nízká je rovněž porodnost,
úhrnná plodnost a nepříznivá je i věková struktura obyvatelstva.
Závěr
Z uvedeného je patrné, že i když se uvádí jako obecný demografický rys ve
vyspělých zemích proces stárnutí populace, kdy z populace stacionární se stává
populace regresivního typu, není tento proces ve všech zemích EU stejný a ke
stárnutí populace dochází s různou intenzitou. Základní faktory, které působí na
změny v počtech a věkové struktuře populace jsou faktory přirozené měny. Migrace
v zemích EU hraje roli menší. Je tedy patrné, že i když cílem populační politiky
všech států EU je dosažení příznivé věkové struktury obyvatelstva při stálém
přírůstku, opatření, která budou mít dlouhodobý vliv na příznivý populační vývoj,
mohou být s ohledem na konkrétní podmínky dané země velmi diferencovaná.
Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT-MSM
6046070906, etapy 6.2.1 „Modelování a prognózování vývoje rozhodujících
ukazatelů ekonomického a sociálního rozvoje v ČR a v kontextu s EU“.
Literatura:
1. Demografické ročenky ČR, ČSÚ
2. Eurostat
3. Hebák, P. a kol. : Vícerozměrné statistické metody(3), Informatorium, 2005, Praha,
ISBN
80-7333-039-3
4. Jílek a kolektiv : Základy sociálněekonomické statistiky, VŠE, Praha, 2001
5. Koschin, F. : Demografie poprvé, VŠE Praha, 2000, ISBN 80-245-0125-2

Adresa autora: prof. Ing. Libuše Svatošová, katedra statistiky PEF ČZU v Praze
e-mail: svatosova@pef.czu.cz

270

Struktura a rozsah dotací v zemědělských podnicích
různého výrobního zaměření
Eliška Svobodová, Karel Vinohradský

Abstrakt:
Práce analyzuje strukturu a rozsah dotací zemědělských podniků různého výrobního
zaměření.
Výzkum, který se uskutečnil v rámci vybraného souboru 109 zemědělských podniků
NUTS II Jihovýchod v letech 2001–2003, vedl k poznání, že ve sledovaném souboru
převažují podniky zaměřené na živočišnou výrobu, zvláště chov skotu. Podniky hospodařící
v horších přírodních podmínkách (LFA) jsou převážně zaměřeny na chov skotu, zatímco
v lepších přírodních podmínkách převládají podniky orientované na výrobu rostlinnou. Výše
dotační podpory ve vztahu k produkci a vytvořené přidané hodnotě je výrazně nižší
v podnicích se zahradnickou výrobou a podnicích se zaměřením na chov prasat, drůbeže a
ostatních druhů krmených jádrem. V ostatních kategoriích výrobního zaměření je úroveň i
struktura dotací přibližně stejná, jen při větším podílu podpor určených pro LFA v podnicích
v horších přírodních podmínkách.

Klíčová slova:
Zemědělské podniky, dotace, výrobní zaměření, přírodní podmínky

Úvod
Současný výzkum souvislostí variability zemědělských podniků naznačuje, že ve
sledovaném období postupně dochází k určité diferenciaci výrobního zaměření podniků.
Především je patrný růst podílu podniků zaměřených na rostlinnou výrobu v příznivých a
dobrých přírodních podmínkách a naopak zvyšování podílu podniků zaměřených na chov
skotu v horších přírodních podmínkách pro zemědělskou výrobu.
Analýza těchto souvislostí vede k otázce do jaké míry tento rozdílný vývoj stimulují
dotační nástroje agrární politiky.
Cílem předloženého článku je přispět k poznání alokace zemědělských dotací z hlediska
různého výrobního zaměření zemědělských podniků, a to jak co do rozsahu, tak i do
struktury dotační podpory.
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Metodika
Vymezení výrobního zaměření podniků zkoumaného souboru navazuje na klasifikační
schéma sítě FADN. Toto schéma rozlišuje čtyři úrovně členění: obecný typ, hlavní typ,
speciální typ a další členění speciálního typu výrobního zaměření.
Na základě analýzy četnosti podniků dle speciálních typů výrobního zaměření a
s ohledem na cíle zkoumání bylo pak u prováděného výzkumu vymezeno pět kategorií
výrobního zaměření. Tyto kategorie v podstatě navazují na hlavní typy definované ve FADN:
Kategorie A
– Převážně rostlinná výroba – polní plodiny s převahou obilovin (1310),
smíšená rostlinná výroba (1430, 1443, 6050),
Kategorie B
– Rostlinná výroba – zahradnictví, trvalé kultury (2021),
Kategorie C1
– Živočišná výroba, převážně chov skotu se zaměřením na mléko a
odchov skotu, rostlinná výroba orientovaná na produkci krmiv, tržní
plodiny v malé míře (4120, 7100, 7110, 8100, 8110, 8120),
Kategorie C2 – Živočišná výroba, převážně odchov a výkrm skotu, rostlinná výroba
orientovaná na produkci krmiv, tržní plodiny v malé míře (4210, 7120,
7230, 8130, 8200, 8210, 8232),
Kategorie D
– Živočišná výroba v převážném zaměření na chov prasat, drůbeže a
ostatních druhů krmených jádrem (5032). 1
Pro klasifikaci dle přírodních podmínek byly zkoumané zemědělské podniky roztříděny
podle podílu půdy LFA – horské, LFA ostatní a s přihlédnutím k výrobní oblasti a nadmořské
výšce do čtyř skupin:
1 – skupina podniků s příznivými přírodními podmínkami,
2 – skupina podniků s dobrými přírodními podmínkami,
3 – skupina podniků s převahou LFA ostatních,
4 – skupina podniků s převahou LFA horských.
Vzhledem k tomu, že soustava dotačních podpor (tzv. dotačních titulů) byla ve
sledovaném období účelově členitá a doznávala značných meziročních změn věcných i
metodických, byly dotační tituly pro účely daného výzkumu agregovány do skupin podle
účelového zaměření. Agregace je patrná z tab. 2.
Zvolený metodický postup byl aplikován ve vybraném souboru zemědělských podniků
NUTS II Jihovýchod. Do výzkumu bylo zahrnuto 109 podnikatelských subjektů. V rámci
tohoto souboru je tedy zahrnuta oblast jihomoravská s převládající velmi příznivou řepařskou
a kukuřičnou oblastí, dále pak i oblast Vysočina s přírodními podmínkami bramborářské,
vyšší bramborářské a horské oblasti.

1

Číselné znaky označují speciální typy výrobního zaměření uplatňované v síti FADN.
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Výsledky:
Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v oblasti NUTS II Jihovýchod
ve zkoumaném období převažují podniky zaměřené na chov skotu (kategorie C1 a C2).
V rámci uvedeného výrobního zaměření dochází ke kombinaci s rostlinnou výrobou
zahrnující jednak krmné plodiny a v menším zastoupení plodin tržních, větší část těchto
podniků má zaměření na produkci mléka (kategorie C1), menší na odchov skotu a výkrm
skotu (kategorie C2), následují podniky orientované na smíšenou rostlinnou výrobu
(kategorie A) s převahou tržních plodin a malou intenzitou živočišné produkce. Nízké početní
zastoupení dosahují v analyzovaném souboru také podniky speciálního zaměření, a to
zahradnictví (B) a chovu prasat, drůbeže a ostatních druhů krmených jádrem (D).
Graf 1: Četnost podniků podle speciálních typů výrobního zaměření
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Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru MZLU v Brně, výpočty autorů

Graf 2: Četnost podniků podle agregovaných kategorií výrobního zaměření
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Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru MZLU v Brně, výpočty autorů

Četnost podniků dle kategorií výrobního zaměření a přírodních podmínek (graf 3),
poukazuje na převahu podniků se zaměřením na rostlinnou výrobu (kategorie A) v nejlepší a
dobrých přírodních podmínkách, zatímco podniky orientované na chov skotu (kategorie C1,
C2) jsou v relativně vyšším počtu zastoupeny v podmínkách s vyšším podílem půdy
spadajících do LFA.
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Graf 3: Počet podniků podle kategorií výrobního zaměření a přírodních podmínek

Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru MZLU v Brně, výpočty autorů

Výsledky klasifikace zemědělských podniků dle výrobního zaměření a přírodních
podmínek vede k nastolení otázky o možné míře vlivu dotací na toto uspořádání.
Alokace dotací do podniků různého výrobního zaměření je patrná z tab. č. 1 a 2. Výše
dotační podpory přepočtené na 1 ha zemědělské půdy, na 1 Kč vytvořené přidané hodnoty a
na 1 přepočteného pracovníka je vyšší u podniků zaměřených na živočišnou výrobu – se
zaměřením na odchov skotu (C2), teprve pak následují podniky rostlinné výroby (A). Zatímco
podniky se zahradnickou výrobou (B) a se zaměřením na chov prasat, drůbeže a ostatních
druhů krmených jádrem získavají nižší dotační podpory ve vztahu k produkci a vytvořené
přidané hodnotě.
Struktura dotací podle účelového zaměření nevykazuje u podniků různého výrobního
zaměření podstatné rozdíly. Mezi kategorie převažujících dotací patří všeobecná podpora
finančních zdrojů, skupina dotací směřujících do oblasti podpory vstupů, úvěry PGRLF a
dotace podporující mimokomoditní funkce zemědělství. Avšak je nutné poukázat na tu
skutečnost, že u podniků hospodařících v horších přírodních podmínkách je vyšší podíl
dotační podpory zaměřen na zatravnění orné půdy, údržbu travních porostů a skot.
Tab. č. 1: Vybrané charakteristiky zemědělských podniků různého výrobního zaměření
Ukazatel
Počet podniků
Přidaná hodnota na přepočteného
pracovníka v tis. Kč
Přidaná hodnota na 1 ha v Kč
Dotace celkem na 1 ha v Kč
Dotace na 1 Kč přidané hodnoty
Dotace na 1 pracovníka v tis. Kč

A-D
109

Podniky dle výrobního zaměření
A
B
C1
C2
35

1

47

231
229
385
11 468 10 521 81 323
2 242
2 311
2 255
0,20
0,20
0,03
48
50
11

238
11 511
2 201
0,19
47

25

1

214
229
9 911 11 687
2 256
1 454
0,24
0,12
52
29

Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru MZLU v Brně, výpočty autorů
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Tab. č. 2: Struktura dotací zemědělských podniků různého výrobního zaměření (v %)
Struktura dotací
1 Všeobecná podpora finančních zdrojů
2 Podpora méně příznivých oblastí
3 Všeobecná podpora mimokomoditních funkcí
4 Ekologické zemědělství
5 Podpora vstupů
6 Podpora úvěrů (PGRLF)
7 Komoditní podpory RV
8 Komoditní podpory - skot
9 Komoditní podpory – ostatní chovy
10 Snížení vlivů rizik a škod
11 Opatření ke snížení nabídky
12 Ostatní podpory
Celkem v %

Podniky dle výrobního zaměření
A-D
A
B
C1
C2
D
18
19
21
16
18
14
6
3
0
7
8
0
1
0
0
2
1
0
1
0
0
0
2
0
16
18
21
16
16
16
14
13
7
17
13
10
9
9
6
10
7
6
2
2
2
2
3
0
2
2
1
2
2
2
9
12
20
7
9
17
16
15
13
16
16
33
6
7
9
5
5
2
100 100 100 100 100 100

Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru MZLU v Brně, výpočty autorů

Shrnutí:
Cílem tohoto článku bylo, zjištění jaký rozsah a struktura dotací je využívána u
zemědělských podniků různého výrobního zaměření.
Jako základní ukazatelé pro naplnění stanoveného cíle byly využity ukazatele týkající
se dotací, přidaného hodnoty a jejich vzájemných vazeb při různém výrobním zaměření. Na
základě uvedeného šetření je možné konstatovat, že v analyzovaném souboru převažují
podniky živočišné výroby (chov skotu).
Z hlediska rozsahu dotační politiky patří mezi oblasti s vyšší dotační podporou živočišná
výroba, zejména výrobní zaměření C2. Mezi oblasti s nejnižší dotační podporou se pak řadí
speciální výrobní zaměření (zahradnictví, chov prasat a drůbeže). Avšak z hlediska struktury
dotací neexistují mezi podniky různého výrobního zaměření význačné rozdíly. U podniků
hospodařících v horších přírodních podmínkách je však možné předpokládat vyšší podíl
dotačních podpor zaměřených na zatravnění orné půdy, údržbu travních porostů a skot.
Příspěvek byl zpracován v rámci tématického směru 04 Vývojové tendence
agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových
sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky“, výzkumného záměru
MZLU v Brně „Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního
sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu“.
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Priority rozvoje venkovských obcí pohledem místních
aktérů
Mgr. Hana Svobodová

Abstrakt
Rozvoj venkovských regionů je ovlivněn mnoha rozličnými faktory, přičemž priority rozvoje
regionu se mohou lišit podle toho, kdo a na jaké hierarchické úrovni dané priority rozvoje
stanovuje. Cílem tohoto příspěvku je na základě terénních šetření mezi místními aktéry na
území vybraných obcí MAS Boskovicko Plus – starosty obcí a obyvateli – porovnat priority
rozvoje zmíněných dvou skupin aktérů.

Klíčová slova
Místní aktér, venkovská obec, regionální rozvoj, rozvoj venkova

Úvod
Oživení, rozvoj či stabilizace venkova je aktuální problematikou jak společné zemědělské
politiky EU, tak i národních politik – rurální i regionální. Právě venkovské oblasti bývají
obvykle oblastmi problémovými (zaostalými, marginálními) a je nutné jejich problémy řešit
v rámci zmíněných politik. Přestože možnosti rozvoje venkova jsou velmi široké, realizace
rozvojových aktivit nebývá jednoduchá: vyžaduje synergické a aktivní zapojení aktérů
z různých tematických oblastí, kteří mají zájem o rozvoj svého regionu, a také vhodné využití
rozvojových nástrojů. Pochopení vztahů mezi složkami venkova reprezentovanými různými
aktéry či jejich skupinami, tj. poznání relevantních interakcí mezi socioekonomickými
podmínkami pro život obyvatel, jejich promítnutím v určité struktuře osídlení, zemědělstvím a
lesnictvím jako tradičním hospodářským odvětvím a dalšími odvětvími podnikání ve
venkovském prostoru je klíčovým faktorem rozvoje venkova.
Místními aktéry a jejich rozvojovými prioritami se zabývá i předkládaný příspěvek. Jeho
cílem je na základě terénních šetření mezi na území vybraných obcí MAS Boskovicko Plus –
starosty obcí a obyvateli, jež jsou kromě místních podnikatelů a spolků zásadními aktéry
rozvoje – přiblížit sledovaný region a porovnat priority zmíněných dvou skupin aktérů
a stanovit jejich průniky. Výsledky šetření tak dokladují narůstající význam a váhu sociálně
ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj, jakož i potřebu volby adekvátních
nástrojů regionální politiky.
Metody zpracování
V květnu 2008 a následně v květnu 2009 proběhla terénní šetření mezi starosty a obyvateli
vybraných obcí, spadajících do svazku obcí MAS Boskovicko Plus (obr. 1), který tvoří celkem
50 měst a obcí okresu Blansko, a zaujímá území mikroregionů Boskovicko, KunštáckoLysicko, Olešnicko a Svitava.
Předmětem prvního šetření bylo zejména zjištění aktuálního stavu, bariér i priorit rozvoje
dle názorů starostů jednotlivých obcí (viz Galvasová et al., 2008, Věžník, Svobodová 2008),
o rok později pak byly tyto názory konfrontovány s názory místních obyvatel. Zjišťována byla
např. spokojenost se stavem dané obce a s prací starosty, absence vybavení, infrastruktury
a služeb či zapojování jednotlivých aktérů do života v obci. Sledované území má relativně
specifickou sídelní strukturu – dominují obce do 1 000 obyvatel.
Celkem bylo osloveno 50 starostů, resp. 945 obyvatel (což činí 7,3 % obyvatel šetřených
obcí bez města Boskovic), přičemž převažovaly ženy (57,7 %). Věková struktura
respondentů byla zhruba vyrovnaná, s mírnou převahou věkové skupiny 31–40 let. Dvě
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třetiny respondentů tvořily osoby se středoškolským vzděláním (bez maturity 37,5 %,
s maturitou 34,5 %). Do vyhodnocení nebyli zahrnuti obyvatelé města Boskovice, jelikož
jejich názory na předmětnou problematiku není možné – vzhledem k velikosti města oproti
ostatním šetřeným obcím a souvisejícímu odlišnému způsobu fungování obce – srovnávat
s míněním obyvatel ostatních obcí.
Kněževes

Olešnicko

Olešnice

Ústup

Lhota u
Olešnice

Rozsíčka
Krtěnov Crhov
Sulíkov

Boskovicko
Rozseč nad Kunštátem
Louka
Makov

Knínice u Boskovic

Nýrov

Sudice
Vážany

Hodonín
Tasovice

Kunštát

Chrudichromy

Sebranice
Kunice Zbraslavec
Bedřichov

Kunštátsko-Lysicko

Štěchov
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Kozárov

Kořenec

Svitávka
Okrouhlá

Benešov
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Dlouhá Lhota
Býkovice

Kuničky

Svitava

Obr. 1 Území MAS Boskovicko PLUS
Tato šetření byla provedena v rámci výzkumných projektů MMR ČR „WD 39-07-1 Rozvojový
interaktivní audit“ a Mze ČR „QH82249 Synergie v přístupu k rozvoji venkova“, které řeší
firma GaREP, spol. s r. o., a provazuje tak výsledky obou výzkumných projektů.
Téma regionálních disparit, regionálního rozvoje a rozvoje venkova řeší i řada odborníků
nejen z ČR. Z předních českých autorů např. R. Perlín (2008), který se dlouhodobě zabývá
problematikou malých obcí a rozvojem venkova; jeho zásadním přínosem je typologie
venkovských oblastí v ČR (2008), či V. Majerová (2008), jež mimo jiné společně s kolegy
vydává od roku 2000 sérii publikací Český venkov. Na Slovensku pak např. P. Spišiak
(1999), který se věnuje kromě zemědělských témat také trvale udržitelnému rozvoji
venkovských regionů. Z anglosaských autorů předmětnou problematiku popisují např.
B. Ilbery (1998) či M. Woods (2005).

Rozvoj venkova a venkovských obcí
Nástroje a aktéři rozvoje na lokální úrovni
Na místní úrovni je škála subjektů ovlivňujících rozvoj venkovských obcí nejširší, avšak
využití rozvojových nástrojů je pro „malé“ aktéry omezené. Zásadní vliv na rozhodování má
obec ve své samostatné působnosti zastupovaná starostou. Většina starostů ve sledovaných
územích je neuvolněných, což významně zatěžuje možnost vykonávat svěřený mandát,
přesto drtivá většina dotazovaných obyvatel (81,4 %) hodnotí práci svého starosty kladně.
Velmi dobře vykonávají svou práci podle názorů respondentů zejména starostové, kteří
zastávají svůj úřad ve třetím a čtvrtém funkčním období. K lepšímu hodnocení starosty
přispívá i to, do jaké míry je obec aktivní v přípravě projektů.
Dalšími důležitými aktéry na místní úrovni jsou obyvatelé, kteří se mohou přičinit o rozvoj
obce především svou vlastní aktivitou – účastí na jednáních zastupitelstva, podáváním
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návrhů na obecní projekty, mohou se sdružovat do spolků a organizací, které svojí činností
pomáhají jak v rovině rozvojové (brigády, úpravy vzhledu obce), tak i kulturně-společenské
(hody, plesy, sportovní akce). Jako bariéra se zde dle výsledků šetření jeví nízký podíl
obyvatel působících ve spolcích (cca 1/4 dotazovaných), špatná komunikace mezi lidmi
a horší mezilidské vztahy.
Podmínky pro život v obci
Podmínky pro život v obci – pořádek a bezpečí, dopravní obslužnost, likvidaci odpadu –
hodnotí místní obyvatelé vcelku kladně (spokojeno je přes 80 % respondentů – viz tab. 1).
Již méně respondentům vyhovuje zajištění vzdělávání a společenských akcí – s nimi jsou
spokojeny zhruba dvě třetiny respondentů. Názory na zajištění sociální a zdravotní péče jsou
vyrovnané: spokojeno je 46,1 % respondentů, nespokojeno 46,2 %. Pozitivně tuto péči
hodnotí dotázaní z obcí s uvolněným starostou, negativně pak ti, v jejichž obcích je starosta
neuvolněný. Nejhůře byly hodnoceny podmínky pro vznik pracovních míst, s nimiž je
spokojeno pouze 10,2 % respondentů, více než 3/4 dotázaných je nespokojena!
Tab. 1 Spokojenost respondentů se zajištěním vybraných podmínek v obcích
Boskovicka podle velikosti obce
velikostní kategorie obce

0–200

201–500

501–1 000 1 001–5 000

spokojen
pořádek a bezpečí
rozdíly nejsou statisticky významné
nespokojen
nevím
spokojen
o
--+++
+
dopravní obslužnost nespokojen
o
+++
--nevím
o
o
o
o
spokojen
o
o
o
o
likvidace odpadu
nespokojen
o
+
o
-nevím
o
o
++
spokojen
o
--o
++
fungování škol
nespokojen
+++
o
--o
nevím
--++
o
-spokojen
o
o
o
--společenské akce
nespokojen
o
o
o
o
nevím
o
-o
+++
spokojen
-+++
o
podmínky pro vznik
nespokojen
+++
+
--o
pracovních míst
nevím
o
o
o
spokojen
o
--+++
++
sociální a zdravotní
nespokojen
++
+++
----služby
nevím
o
o
o
Pramen: Dotazníkové šetření v obcích Boskovicka, GaREP 2009. Zpracováno pomocí
statistického programu SPSS.
Pozn.: Označení ++ znamená statisticky významně vyšší zastoupení daných odpovědí oproti
očekávání, označení - zastoupení nižší (počet znamének odpovídá intenzitě vztahu).
Četnost, která se neliší od očekávané, je označena o.
Obecně lze říci, že s rostoucí významností, resp. ožehavostí daných témat se snižuje
spokojenost dotázaných s jejich zajištěním ze strany obce. Přitom nelze jednoznačně říci, že
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by větší počet připravovaných či úspěšně schválených projektů vedl k vyšší spokojenosti
respondentů.
Investiční akce obcí
Za rozvoj obce považují místní aktéři – jak starostové, tak obyvatelé – především řešení
problémů s technickou infrastrukturou (tzv. „tvrdé projekty“); projekty „měkké“, které by mohly
posílit místní aktivity, zlepšit vzdělanost obyvatelstva či jejich kvalifikaci, jsou často
opomíjeny. Obyvatelé obcí tak upřednostňují řešení nedostatků, které jsou v obcích přímo
viditelné. Jako prioritní témata k řešení byly uváděny opravy silnic a cest, budování hřišť
(dětské hřiště/sportoviště), méně pak zvelebování obce, výstavby chodníků apod. Podpora
kulturních akcí se mezi odpověďmi objevuje jen zřídka.
Za nejdůležitější investiční akce v posledních pěti letech považují dotazovaní velmi
různorodé aktivity. Dominují – podobně jako u výše uváděných priorit – opravy silnic a cest
(17,6 % dotazovaných), s odstupem následují hřiště (10,9 %), chodník (9,1 %) a škola
(7,2 %). Další akce (např. kulturní dům, bytová výstavba, technická infrastruktura apod.) se
pohybují okolo hranice 5,0 % a níže.
Názory starostů na investici určité částky (získané šetřením v roce 2008) se od názorů
obyvatel příliš neliší. Nižší částky by starostové nejčastěji věnovali na výstavbu hřišť,
komunikací, opravu obecního úřadu, vodovodního řadu nebo na výstavbu rodinných domů.
Několikamiliónové částky by investovali do zasíťování rodinné výstavby, výstavby čističky
odpadních vod, hospody, obchodů, opravy chátrajících památek, kulturních areálů,
cyklostezek, sociálních bytů, spolkové činnosti, do podnikání obce a do tvorby pracovních
míst. Až tato desetimiliónová dotace by pro mnohé malé obce znamenala významnější
rozvojovou šanci. Představitelé obcí se tedy snaží o zajištění kvality života místních obyvatel
a o dosažení srovnatelné kvality života ve srovnání s jiným územím.
Možnosti a překážky rozvoje
Možností rozvoje venkovských obcí či regionů se nabízí celá řada, od podpory
zemědělství, přes malé a střední podnikání, cestovní ruch až po uskutečňování kulturních
a společenských akcí a tím posilování soudržnosti místních společenství.
Možnosti rozvoje své obce vidí respondenti na Boskovicku zejména v rozvoji cestovního
ruchu (10,6 % odpovědí) a výstavbě nových domů. Další náměty - např. využití dotačních
titulů, podpora kultury, využití potenciálu mladých lidí, zkvalitnění silnic apod. - nejsou již tak
četně zastoupeny (mezi 5,0 a 10,0 %).
Jako bariéry rozvoje v obcích spatřují respondenti nejvíce špatnou komunikaci mezi lidmi
a mezilidské vztahy (15,0 %). Ostatní odpovědi, mezi nimiž jsou např. doprava, nepořádek,
stav komunikací, vedení obce, již nepřesahují svou četností 5,0 %. Nejčastěji (18,0 %) však
dotazovaní odpovídali, že jim v obci nic nevadí.
Řešení problémů spatřují respondenti – v závislosti na typu identifikovaného problému –
nejčastěji v budování, opravách a rekonstrukcích různých objektů (7,5 % respondentů),
v přílivu dalších financí, výraznějších pokutách a sankcích a v přílivu nových investorů (nad
1,0 % respondentů). Relativně velký podíl respondentů (7,0 %) však neví, jak by
problematická témata v obci řešil.
Pro úspěšné řešení skutečností, s nimiž jsou obyvatelé v obcích nespokojeni, je obvykle
potřeba investovat určitý objem finančních prostředků. Získávání financí pro malé obce
ovšem není jednoduchým úkolem. Dotazovaní se domnívají, že by se měly obce snažit
získávat finanční prostředky zejména z EU (32,4 %), nebo formou různých dotací (12,6 %).
Četnosti ostatních odpovědí se pohybují kolem 5,0 % a níže (cestovní ruch, dary apod.).
Ovšem více než čtvrtina respondentů (28,6 %) na tuto otázku nebyla schopna odpovědět.
K řešení problémů mohou samozřejmě přispět určitou formou také sami občané.
Dotazovaní nejčastěji uváděli formu brigád (23,1 %) a aktivitu obyvatel – zájem o dění v obci
(18,4 %) a údržbu pořádku v obci i kolem svého domu (15,7 %). Ostatní odpovědi již
nedosahují ani hranice 5,0 %, avšak jako náměty na zapojení obyvatel jsou zajímavé – např.
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společenské akce, třídění odpadků, finanční sbírka, zlepšení mezilidských vztahů, slušnost,
lepší komunikace.

Diskuze a závěry
Pavlíková et al. (2009) uvádí, že při komplexním řešení rozvoje venkova a venkovských
obcí a hledání cest, jak toho efektivně dosáhnout, je nutné zohlednit veškerá specifika, který
venkovský prostor má. To samozřejmě platí i na Boskovicku. Vyhodnocení dotazníkového
šetření poukazuje na řadu silných, ale naopak i slabých míst daného regionu. Mezi silné
stránky patří zejména lidský potenciál – obyvatelstvo je vcelku aktivní, je ochotno se
zapojovat do rozvojových akcí, avšak negativem jsou horší mezilidské vztahy a komunikace.
Další silnou stránkou je existence a fungování MAS Boskovicko Plus, jejíž obce mohou
spolupracovat při rozvoji území a podílet se na přípravě a realizaci neobecních projektů
a akcí (kulturních, sportovních). Příležitostí je lepší propagace regionu, např. v oblasti
cestovního ruchu.
Společná zemědělská politika se v tomto ohledu snaží využívat přístupu „bottom-up“ –
tedy realizace změny a rozvoje přímo, prostřednictvím obyvatel, kteří ve venkovských
regionech žijí. Právě proto se tato politika ve svých strategiích a programech orientuje na
lokální aktéry, kteří v regionu působí a jsou schopni uskutečňovat navržené rozvojové
programy. Motivačním faktorem je skutečnost, že se místní obyvatelé bezprostředně
spolupodílejí na činnostech a aktivitách směřujících k rozvoji právě jejich „domovského“
regionu.

Shrnutí
Synergický přístup k rozvoji venkova je opřen o poznání struktury a vzájemných vztahů
jednotlivých aktérů rozvoje venkova a o předpoklad, že při spolupráci subjektů uvnitř i vně
rozvíjených venkovských území lze výrazně lépe využít rozvojových dispozic, možností
a schopností aktérů i dostupných zdrojů.
Na Boskovicku existuje řada rozvojových možností, avšak i bariér, které byly odhaleny
na základě dotazníkových šetření mezi obyvateli a starosty vybraných obcí na území MAS
Boskovicko Plus. Pro rozvoj malých obcí je zásadním aktérem starosta obce, jehož úkolem
jako zástupce obce je dle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména péče
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Hodnocení práce starostů je ze
strany obyvatel regionu vcelku kladné, přičemž lepší pozici mají uvolnění starostové působící
již v několikátém funkčním období. Obyvatelé jako další významní lokální aktéři mohou
přispět k rozvoji obce/regionu svým aktivním zapojením v rozvoji, např. členstvím
v zájmových spolcích, které jsou obvykle hybateli společenského dění v malých obcích, či
pouze úklidem v okolí svého domu.
V oblasti rozvoje je nutný posun obyvatel pouze od věčného stěžování na problémy
v obcích a od nahodilého využívání financí z EU či jiných zdrojů ze strany vedení obce.
Obyvatelé se musí sami aktivně podílet na rozkvětu své obce; v současné době velká část
obyvatel nemá představu, jakým způsobem by bylo možné řešit problémy v obcích.
Rozvojové projekty je nutné zaměřit tak, aby byly pro obce jednoznačně přínosné a trvale
udržitelné. Účelné by bylo rozšířit spolupráci s místními podnikateli a dalšími subjekty, kteří
mohou ovlivnit rozvoj daného regionu a podpořit tak jejich spolupráci v jednotlivých
odvětvích, ve kterých se angažují.
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Interkulturální vztahy a interkulturní jazykové kompetence
Sýkorová Jitka
Ústav jazyků a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií v Brně zavede v letním semestru akademického roku 2009/2010 předmět
v cizím jazyce, jež bude zaměřen na interkulturální studia. Cílem tohoto předmětu je
posílit jazykové kompetence o kompetence interkulturní.
Cílovou skupinou jsou všichni studenti MZLU, kteří chtějí navštěvovat hodiny
konverzace v angličtině či němčině a studují angličtinu či němčinu jako cizí jazyk.
Studium lze rozšířit i pro formu studia v rámci celoživotního vzdělávání. Studenti
budou mít možnost studovat oblast/oblasti, v níž se tímto cizím jazykem mluví, jako
specifikum tak, aby student dokázal věci vysvětlit i kulturně historicky, politicky a
dokázal zaujmout správný postoj.
Základní schéma výuky považujeme za otevřený systém, do kterého mohou být
doplňována další témata a jazyky. Praktická konverzační cvičení povedou studenty
ke konfrontaci různých kultur, naučí je rozlišovat regionální specifika a rozlišovat
specifika územní, sociální, ekonomická, politická, kulturní a současně povede
studenty k tomu, aby region, který poznali, nepovažovali za statickou entitu, ale za
celek, který je třeba stále sledovat a vnímat.
Tímto systémem výuky může zkušený jazykový lektor posílit vzdělání absolventa
univerzity, připravit jej pro profesní dráhu v podnikání, poradenství, ve firmě, politice
či politickém poradenství.
Ač leží německy mluvící země v bezprostřední blízkosti naší země a zdá se, že
Česká republika a německy mluvící země nemají výrazně odlišnou kulturu, můžeme
při jednání vyvolat problém již nevhodným výběrem slovní zásoby pro pozdrav či
snad pouze u nás používaným pozváním ke švédskému stolu (cizinci tento výraz
nepoužívají, vůbec mu nerozumí). Nejde jen o základní jazyková specifika, jako je
např. rozlišování rakouské a německé němčiny, správný překlad správních celků aj.,
ale zejména o specifika odborná.
Odborná jazyková specifika seznámí studenta se specifickými výrazy odlišnými
od českého prostředí např. v oblasti legislativy, právnické němčiny, účetnictví.
Tento otevřený systém výuky najde propojení i s ostatními vyučovanými
předměty, mj. se sociologií a psychologií, politologií. Připraví studenty profesně na
jednání, pobyt či studium v zahraničí. I v tak blízkých zemích jako jsou německy
mluvící země, může dojít k nedorozumění z neznalosti prostředí a mentality lidí.
Němci při jednání vyžadují řád a připravenost, neztotožňují se s českou improvizaci,
student musí být obeznámen s tím, že každý národ má jiné řešení konfliktních
situací. Pro jednání v Německu je nutná připravenost, pevný řád a časový
harmonogram, jednající musí znát historii firmy, organigram firmy, roli obchodního
partnera, respektovat, že jednání nejsou emotivní.
Na závěr semestru je plánována interregionální exkurze. Cílem je konkrétní
projekt regionálního rozvoje v cizojazyčném prostředí. V příhraniční oblasti našeho
regionu jsou realizovány projekty šetrné turistiky, revitalizace přírody, cyklostezky a
budování vinařských stezek.
Předpokládáme, že výuku povedou v rámci mobilit také zahraniční lektoři. S touto
výukou máme velmi dobré zkušenosti. Zároveň nám účast zahraničního lektora
poskytla zajímavou zkušenost, že je dobré, aby se český učitel a zahraniční lektor
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účastnili výuky současně, neboť cizinec, který zde nežil, nedovede odhadnout
odlišná specifika naší země.
Výstupem prvního semestru bude soubor e-learningových materiálů. Již z prvních
tematických okruhů vyplývá, že se jedná o interdisciplinární obor, který může
profesně posílit výstupní profil absolventa fakulty.
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Regionální variabilita tržních cen potravinářské pšenice:
kraje České republiky
Pavel Syrovátka 1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá odlišností tržních cen potravinářské pšenice mezi kraji České
republiky. Hodnocení regionální diferenciace sledovaných cen bylo provedeno
prostřednictvím prostorového variačního koeficientu. K analýze variability tržních cen
potravinářské pšenice mezi kraji ČR v letech 2004 až 2008 byly využity údaje
z cenové databáze ČSÚ.
Klíčová slova
potravinářská pšenice, tržní cena, kraje ČR, regionální variabilita cen, prostorový
variační koeficient

Úvod a cíl příspěvku
Pšenice zůstává rozhodující obilovinou v České republice, a to jak pro
potravinářské, tak pro krmné účely, Syrovátka, P. et al (2004). Mezi největší
produkční oblasti v České republice patří z pohledu krajského členění především
Středočeský kraj, dále pak Jihomoravský kraj ale také Jihočeský kraj. V rámci těchto
třech krajů se nachází skoro polovina z celkových pěstebních ploch pšenice v ČR
(45 %). Významné jsou rovněž pěstební plochy pšenice v kraji Vysočina,
v Plzeňském kraji a Ústeckém kraji. Zde je situována téměř jedna čtvrtina z celkové
pěstební plochy pšenice v České Republice (24 %). Jednu pětinu z celkových ploch
osetých v České republice pšenicí nalezneme v Olomouckém, Pardubickém
a Královehradeckém kraji (20 %). Přibližně jedna desetina z celkových pěstebních
ploch pšenice se nachází ve Zlínském a Moravskoslezském Kraji (9%). Na úrovni
krajského člení lze jako okrajové označit pěstování pšenice v Libereckém
a Karlovarském kraji, neboť v těchto krajích se dohromady nalézá méně jak 3 %
z celkové plochy, která je v rámci ČR oseta pšenicí.
V souvislosti s naznačeným rozložením produkčních oblastí při pěstování
pšenice z pozice jednotlivých krajů ČR je rovněž důležité uvést úrovně
dosahovaných hektarových výnosů v takto vymezených regionech. Nejvyšších
hektarových výnosů při pěstování pšenice je dosahováno v Olomouckém kraji.
V tomto kraji měl čtyřletý průměr za roky 2005 až 2008 hodnotu 5,56 tuny z hektaru.
V Ústeckém, Královehradeckém a Středočeském kraji se tento průměr pohyboval
okolo 5,40 tuny z hektaru. Ve Zlínském kraji se v letech 2005 až 2008 sklízelo
v průměru o 0,1 tuny pšenice z hektaru méně. Úroveň průměrná hektarového výnosu
1
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za čtyři roky zde činila 5,4 tuny. V rozmezí od 5,07 do 5,22 se pohybovaly pětileté
průměry hektarových výnosů v Pardubickém kraji (5,22 t·ha-1), Moravskoslezském
kraji (5,12 t·ha-1) a Jihomoravském kraji (5,12 t·ha-1). Liberecký kraj v letech 2004 až
2005 vykazoval průměrnou hodnotu hektarového výnosu pšenice 5,07 tuny
a Plzeňský kraj 4,97 tuny pšenice z hektaru. Nejnižší průměrné hektarové výnosy
pšenice byly v rámci pěti sledovaných let dosaženy v Karlovarském kraji (4,92 t·ha-1),
v Jihočeském kraji (4,89 t·ha-1) a v kraji Vysočina (4,89 t·ha-1).
V souvislosti s naznačenou diferenciací při pěstování pšenice na úrovni
jednotlivých krajů ČR je pak velmi zajímavé zkoumat regionální rozdíly v tržní ceně
u této zemědělské komodity, Bečvářová, V. (2001). Vedle regionálních nabídkových
vztahů je ovšem při této cenové analýze nezbytné také vnímat fungování
poptávkových vztahů v daných regionech, respektive tržní strukturu tohoto odvětví
v rámci regionu, ale také mimo něj, Bečvářová, V. (2001). Cílem tohoto příspěvku je
prošetřit, zda se mezi jednotlivými kraji ČR vyskytují rozdíly v tržní ceně
potravinářské pšenice. Analýza cenové diferenciace mezi kraji ČR byla hodnocena
na základě prostorového variačního koeficientu. Při analýze regionální variability
tržních cen potravinářské pšenice v letech 2004 až 2008 byla využita data
z jednotlivých krajů České republiky, které shromažďuje prostřednictvím Cenové
statistiky ČSÚ.
Materiál a metodika
Hodnocení regionální diferenciace tržních cen potravinářské pšenice bylo
prováděno na základě cenové databáze ČSÚ, viz Publikace: 7-Ceny. Z této
publikace byly převzaty měsíční hodnoty tržních cen potravinářské pšenice za období
2005 až 2008, tj. Tabulková část: Tab. 8 (kód: 7006-05 až 7006-08). Časové období
pro výzkum bylo vymezeno na základě nejvyšších výskytů měsíčních záznamů
sledované tržní ceny v jednotlivých krajích. Bohužel ani v rámci těchto vybraných čtyř
let nebyly k dispozici nepřerušené časové řady pro všechny kraje. Z tohoto důvodu
byl z další analýzy vyloučen Karlovarský kraj (0/48), Liberecký kraj (1/48) a také
Moravskoslezský kraj (21/48). Ve zbylých krajích jsou následující počty měsíčních
údajů za čtyři sledované roky: Středočeský kraj a Praha (48/48), Jihočeský kraj
(45/48), Plzeňský kraj (35/38), Ústecký kraj (36/48), Královehradecký kraj (45/48),
Pardubický kraj (33/48), kraj Vysočina (35/48), Jihomoravský kraj (48/48), Olomoucký
kraj (47/48) a Zlínský kraj (48/48).
Z důvodů určité eliminace chybějících tržních cen v časových řadách za
jednotlivé kraje byly původní měsíční hodnoty nahrazeny ročními průměry:
pYR =

1 M
⋅ ∑ pmYR .
M m =1

(1)

V tomto prostém aritmetickém průměru tržní ceny potravinářské pšenice (1) index Y
označuje kalendářní rok v rámci zkoumaného období, tedy: Y = 2005, 2006, 2007 , 2008
a index R zde rozlišuje kraje následně:
R =1
R=2
R=3
R=4
R=5
R=6

……
……
……
……
……
……

Středočeský kraj a Praha
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
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R = 7 ……
R = 8 ……
R = 9 ……
R = 10 ……

kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Měsíc v daném roce je v průměru (1) označen jako m . Proměnná M pak definuje
celkový počet známých měsíčních údajů v daném roce a kraji.
Pro hodnocení cenové diferenciace mezi sledovanými kraji byl zvolen variační
koeficient vyjádřený v procentech, Minařík, B. (1997). Velikost variačního koeficientu
vyjadřující variabilitu sledovaných tržních cen mezi kraji v rámci roku
Y ; Y = 2005, .... , 2008 je dána vztahem (2):
vY =

sY
⋅ 100 .
pY

(2)

S tím, že průměr tržní ceny potravinářské pšenice za všechny prověřované kraje
určíme dle vzorce (3):
pY =

1 10
⋅ ∑ pYR .
10 R =1

(3)

a směrodatnou odchylku průměrných ročních cen v jednotlivých krajích pak podle
vzorce (4):

sY =

1 10
⋅ ∑ ( pYR − pY ) 2 .
10 R =1

(4)

Výsledky, závěry a diskuse
V rámci posouzení odlišností v úrovni tržních cen potravinářské pšenice mezi
kraji ČR byly pro všechny posuzované kraje ( R = 1, .... , 10 ) ve čtyřech sledovaných
letech ( Y = 2005, .... , 2008 ) nejprve vypočteny roční průměrné ceny dané komodity
(1). Variabilita mezi tržními cenami ve zkoumaných krajích České republiky v daném
roce byla vyjádřena regionálním variačním koeficientem (2). Dosažené výsledky
shrnuje Tab. 1. V této tabulce je zároveň pro daný rok uvedena průměrná tržní cena
potravinářské pšenice za všechny kraje (3) a směrodatná odchylka průměrných
ročních cen v jednotlivých krajích.(4).
Tab. 1. Průměrné roční tržní ceny potravinářské pšenice, směrodatná
odchylka a regionální variační koeficient
kraj
Středočeský a Praha
Jihočeský
Plzeňský
Ústecký
Královehradecký

2005

období
2006

2007

2008

2 712

3 116

4 554

5 132

2 745

3 148

4 439

5 092

2 781

3 199

4 587

4 877

2 748

3 073

4 671

5 055

2 820

3 095

4 646

5 138
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Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
průměr (Kč/t)
směrodatná odchylka
(Kč/t)
variační koeficient (%)

2 860

3 115

4 542

5 177

2 725

2 976

4 796

5 133

2 715

3 056

4 585

5 006

2 745

3 142

4 658

4 979

2 937

3 190

4 738

5 069

2 779

3 111

4 622

5 066

70,40

62,74

119,92

126,16

2,56

2,02

2,62

3,27

zdroj: autor

Tab. 1 ukazuje, že v letech 2005 až 2008 se mezi sledovanými kraji nevyskytovala
výraznější variabilita v oblasti tržních cen potravinářské pšenice. Variační koeficienty
ročních průměrů zkoumaných tržních cen nepřekračovaly hodnotu 3,3 %. V letech
2005 a 2007 byla jejich úroveň 2,56 % respektive 2,62 %. V roce 2007 měl dokonce
variační koeficient pouze hodnotu 2,02 %. Nejvyšší variabilita cen potravinářské
pšenice mezi kraji ČR byla v rámci zkoumaného období naměřena v roce 2008, kdy
koeficient variability dosahoval úrovně 3,27 %. Při těchto závěrech z oblasti
prostorové (krajské) variability zkoumaných tržních cen je ovšem třeba připomenout
práci s ročními průměry cen za jednotlivé kraje. Toto potlačení časové (sezónní)
variability v původních datech totiž jednoznačně povede ke snížení celkové variability
prověřovaného souboru a velmi pravděpodobně také k určitému podhodnocení
úrovně mezikrajské variability sledovaných tržních cen.
S ohledem na výše zmíněnou skutečnost bylo provedeno měření cenové
variability mezi vybranými kraji také prostřednictvím měsíčních údajů, a to i přesto, že
u některých ze zkoumaných regionů nejsou k dispozici všechny měsíční údaje o
sledované tržní ceně. Tento problém se týkal především časové řady cen za
Pardubický kraj (33/44), Plzeňský kraj (35/48) a kraj Vysočina (35/48). Při tomto
zjišťování výskytu regionálních rozdílů v tržních cenách potravinářské pšenice je
potřeba pro dané roky nejprve spočítat hodnoty regionálních variačních koeficientů
v jednotlivých měsících ( m ) roku ( Y ):
vmY =

s mY
pmY

⋅ 100 ; m = 1 , ... , 12 ∧ Y = 2005, .... , 2008 .

(5)

Přičemž průměr tržní ceny potravinářské pšenice za všechny prověřované kraje
v měsíci m ; m = 1, .... , 12 a roce Y ; Y = 2005, .... , 2008 zjistíme ze vztahu (6):
pmY =

1 10
⋅ ∑ pmYR .
10 R =1

(6)

Směrodatnou odchylku měsíčních cen potravinářské pšenice mezi jednotlivými kraji
pak pro měsíc m ; m = 1 , ... , 12 rok Y ; Y = 2005, .... , 2008 získáme za pomoci vzorce
(7):

smY =

1 10
⋅ ∑ ( pmYR − pmY ) 2 .
10 R =1

(7)
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V druhé fázi posouzení odlišností v regionální úrovni tržních cen potravinářské
pšenice na základě měsíčních dat stanovíme roční průměry z měsíčních regionálních
variačních koeficientů:
VY =

1 12
⋅ ∑VmY ; Y = 2005, .... , 2008 .
12 m =1

(8)

Dosažené průměrné roční hodnoty variačních koeficientů (8) jsou obsaženy v Tab. 2.
V této tabulce jsou pro porovnání znovu rovněž předvedeny regionální variační
koeficienty stanovené na základě průměrných ročních cen potravinářské pšenice za
jednotlivé kraje, tedy regionální variační koeficienty (4).
Tab. 2. Prostorové variační koeficienty tržních cen potravinářské
pšenice (%) – vybrané kraje ČR
2005
variační koeficient (4)
variační koeficient (8)

období
2006

2007

2008

2,56

2,02

2,62

3,27

3,82

3,34

3,12

3,78

zdroj: autor

Rovněž druhá představená tabulka (Tab. 2) ukazuje, že variabilita tržních cen
potravinářské pšenice v rámci sledovaných krajů ČR je velmi nízká. Vypočtené roční
průměry variačních koeficientů při tomto druhém způsobu hodnocení cenových
diferenciací mezi kraji nepřesáhly hodnotu 4 %. Nejvyšší cenová variabilita mezi kraji
byla zjištěna v roce 2005. V tomto roce vykazoval průměrný roční regionální variační
koeficient (8) úroveň 3,82 %. Druhá nejvyšší regionální variabilita sledovaných
tržních cen byla naměřena v roce 2008, kdy variační koeficient (8) měl velikost
3,78 %. V roce 2006 byla naměřena prostřednictvím průměrné roční hodnoty
regionálního koeficientu variability (8) rozdílnost v tržních cenách potravinářské
pšenice mezi kraji ve výši 3,34 %. Nejnižší průměrná hodnota zkoumané regionální
variability v oblasti tržních cen potravinářské pšenice byla zjištěna v roce 2007.
Vypočtený průměrný koeficient regionální variability tržních cen (8) měl v daném roce
hodnotu 3,12 %.
Tab. 2 rovněž demonstruje nižší úroveň regionální variability u sledovaných
tržních cen, jestliže byla potlačena sezónní variabilita v jednotlivých krajích
zavedením průměrných ročních cen namísto původních měsíčních údajů, viz hodnoty
koeficientů regionální variability (4) a (8). Nutno ovšem dodat, že zjištěné rozdíly
nejsou nijak vysoké. Jejich velikost se v rámci sledovaných let pohybovala v rozmezí
od 0,50 % do 1,32 %. Největší rozdíl mezi regionálními variačními koeficienty (4)
a (8) byl zaznamenán v roce 2006 a naopak nejmenší rozdíl byl zjištěn v roce 2007.
Zjištěná vyrovnanost tržních cen potravinářské pšenice mezi jednotlivými kraji
ČR ve sledovaném období (2005, 2006, 2007, 2008) ovšem vyzývá k otázkám
směřující na ekonomické souvislosti této tržní situace, Maurice, S. CH., Phillips, O. R.
(1992). V prvé řadě je zde otázka organizace daného zemědělského odvětví, a to jak
na regionální, tak mimo regionální úrovni. Při analýze tržní struktury tohoto odvětví je
třeba posoudit počet a velikost odběratelů pšeničného zrna a určit objem jejich
poptávky. Velikost poptávky po pšeničném zrnu je třeba dát do vztahu k objemu
nabídky a její struktuře. Cenným výsledkem rozborů tržní struktury je pak právě
model cenové strategie působících tržních subjektů. V daném směru jsou však
výzkumy odvětví výroby pšenice na regionální úrovni značně omezeny. Pro tyto
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výzkumy nejsou v současné době v rámci dostupných databází ČSÚ k dispozici
údaje o výkupech pšeničného zrna, tedy o poptávce, které zemědělští výrobci čelí.
Evidence regionálních prodejů probíhala pouze v letech 2002 až 2005. Bohužel
v rámci zaznamenaných regionálních prodejů zemědělských výrobců nebylo vedeno
rozlišení potravinářské a krmné kvality pšenice. Vedle formování ceny poptávkověnabídkovými vztahy stojí dále určitě za povšimnutí vliv dalších aspektů výkupů
pšeničného zrna odběratelskými subjekty. V této souvislosti je určitě významná
platební kázeň odběratelů nebo jejich smluvní podmínky výkupu.
Shrnutí:
Příspěvek se věnoval hodnocení odlišností ve velikosti tržních cen
potravinářské pšenice mezi jednotlivými kraji České republiky. Hodnocení regionální
diferenciace cen sledované komodity bylo proveděno prostřednictvím prostorového
variačního koeficientu. K analýze variability tržních cen potravinářské pšenice mezi
kraji ČR v letech 2004 až 2008 byly využity údaje z cenové databáze ČSÚ. Analýza
ukázala, že diferenciace v oblasti tržních cen potravinářské pšenice je velmi nízká.
Prostorový variační koeficient ve zkoumaných letech 2005 až 2008 nepřekročil
hodnotu 4 %.
Příspěvek byl zpracován v rámci Výzkumného záměru PEF MZLU MSM 6215648904 Česká
ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v
nových podmínkách integrovaného agrárního trhu jako součást řešení Tématického směru 4
„Vývojové tendence agrobusinessu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních
řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky“.
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Analýza změn v komoditní vertikále prasata – vepřové
maso v hlavních produkčních centrech
Analysis of changes in commodity vertical hogs – pig meat
in the main production centres
Ing. Vojtěch Tamáš, Ústav regionální a podnikové ekonomiky, Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MZLU v Brně,
xtamas0@node.mendelu.cz
Abstrakt
Příspěvek se zabývá aktuálními změnami vertikály prasata – vepřové maso. Jsou
analyzvovány hlavní faktory, které se podílejí na výše zmíněných změnách
v hlavních světových produkčních centrech. Součástí analýzy je také komparace
vývoje v zemích EU 10 a EU 15.

Abstract
The paper deals with the current changes of the commodity verticall hogs – pig meat.
There are analysed the the main factors, which influences mentioned changes in the
leading production centres. The part of the analyses is also the comparison of the
development in EU 10 and EU 15 contries.

Klíčová slova
Agrobyznys, konkurenceschopnost, rozvojové země, konsolidace, export, import

Key words

Agribusiness, competitiveness, developing countries, consolidation, export, import

Úvod
Globalizace s sebou přináší mnoho změn, ovlivňuje nejen formování komoditních
trhů, ale zasahuje do řady historicky utvářených struktur výroby i vztahů.
Prostřednictvím působení těchto změn dochází ke značným strukturálním změnám
z národního i mezinárodního hlediska i v zemědělství. Globalizační tendence se
projevují v silném tlaku na odstraňování obchodních a výrobních barier. Dochází ke
změnám v postavení celých odvětví a logicky i jednotlivých podniků. Dochází ke
strukturálním změnám horizontálně i vertikálně a to v rámci kontinentů i mezi nimi.
Globalizace vede k regionálním přesunům výrobních kapacit, což se odráží v
omezení výroby tradičních komodit některých států. Z tohoto ohledu se globalizace
dotýká značným způsobem i českého agrárního sektoru.
Globalizace ale může mít i negativní dopady. Jejím vlivem dochází k
nekontrolovatelným přesunům finančního kapitálu, které jsou podle Světové banky
několikanásobně vyšší než objem obchodovaného zboží. Důsledkem je zvýšení
rizika ekonomických kolapsů, které by mohly mít za následek restrukturalizační
změny, zejména růst nezaměstnanosti, ohrožení životního prostředí a udržitelného
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rozvoje, protože sílící specializace a orientace na nejefektivnější činnosti mohou mít
mnohdy za následek nadměrné čerpání přírodních zdrojů. Vstup zahraničních
konkurentů může navíc vést k zániku některých výrob a tradičních činností, což může
způsobit narušení makroekonomické stability dané oblasti a růst její závislosti na
vnějších partnerech.
Zemědělství je dnes součástí mnohem širšího segmentu ekonomiky, existují zde
mnohem silnější vazby s dalšími oblastmi, jako je věda a výzkum, sektor služeb,
distribuce a logistika, podniky odvětví vstupů a obchodu. Zemědělství již není
orientováno pouze na výrobní stránku, ale jeho aktivity zaujímají mnohem širší
spektrum působnosti, které lze pojmenovat termínem „agrobyznys“. Vlivem
agrobyznysu dochází ke změnám koncepce i kritérií úspěchu zemědělských podniků
v celosvětovém měřítku.
Změny procházející celými komoditními vertikálami, kde se výrazně projevuje
dění na světových trzích, ovlivňují podmínky i celkový vývoj cen komodit. Tyto
procesy jsou značně viditelné na světovém trhu masa. Za poslední desetiletí došlo
k výraznému zvýšení spotřeby i produkce masa. Jednotlivé druhy masa, lze chápat
jako substituty. Nicméně i z tohoto pohledu existují určitá omezení z hlediska
stravovacích návyků, životního stylu a náboženství. V současnosti se na světovém
trhu nejsilněji prosazuje vepřové maso, které je co do množství spotřeby i produkce
nejoblíbenějším druhem masa, proto je velmi významnou komoditou obchodovanou
na světových trzích. V mnoha zemích dlouhodobě roste ekonomická úroveň a
stabilita. Lidé mají více peněz a mohou si dopřát luxusnější potraviny s vyšší
přidanou hodnotou.
V současné době probíhá boj o významné světové trhy a získání co největšího
podílu na nich. Hlavním faktorem v tomto konkurenčním boji je cena, vyhrávají ty
subjekty které jsou schopny nabídnout požadovanou kvalitu za nejnižší cenu. EU
byla vždy tradičním exportérem vepřového masa, ale v dnešní cenové konkurenci
začíná zaostávat.

Cíl a metodika
Cílem příspěvku je charakterizovat širší souvislosti současných problémů vertikály
prasata – vepřové maso a zároveň specifikovat vliv rozhodujících faktorů podílejících
se na těchto změnách. Metodicky je analýza založena na komparaci vývoje stavů
prasnic v hlavních světových produkčních centrech a vývoji exportu a importu EU 27.
Obecná východiska vycházející z teorie agrobyznysu, jsou aplikována a
dokumentována na příkladech vývoje faktorů ovlivňujících vývoj vertikály prasatavepřové maso. Analýzy jsou založeny na výsledcích zpracování dat FAO, FAPRI,
Světové banky o vývoji sledovaných ukazatelů, Situační a výhledové zprávy vepřové
maso 2009 a odborných časopisů zaměřených na sledovanou tématiku.

Výsledky a diskuse
Analýza stavů prasnic ve 30 nejvýznamnějších světových produkčních centrech
odhaluje snižování počtů prasnic, což má logicky vliv na odvětví chovu prasat a
snižování počtů prasat. K tomuto snižování stavů přispívá mnoho faktorů spojených
se současnou ekonomickou recesí a především pak zvyšování cen krmiv, které je
ilustrováno na příkladu ČR viz. graf.1.
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Graf 1: Krmné směsi, průměrné roční ceny průmyslových výrobců v Kč/t od roku
2003
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Zdroj: [12] Situační a výhledová zpráva vepřové maso 2009
Z tabulky 1 (viz. příloha) je patrné, že pouze 6 produkčních center ze 30-ti bylo v roce
2008 úspěšných v udržení nebo dokonce zvýšení stavů prasnic ve srovnání s rokem
2007.
V Severní Americe, EU-27 i v Austrálii došlo k výraznému snižování stavů
prasnic, oproti tomu vývoj v Jihovýchodní Asii, zejména v Číně a Vietnamu
zaznamenává značný růst.
Ke snížení celkového počtu prasnic došlo i vzhledem ke zvyšujícímu se počtu
narozených selat na prasnici. Nejlepší výsledky v počtu odchovaných selat na 1
prasnici za rok 2008 uvádí dle Situační a výhledové zprávy [12] Dánsko 24,3
odchovaných selat/1 prasnici, Německo 24,9 kusů, a USA 24,8 kusů odchovaných
selat/prasnici. V ČR, také došlo ke zvýšení počtu selat na prasnici z 20,1 v roce 2007
na 20,8 za rok 2008.
Vlivem celkového snižování počtu prasnic se také snížilo množství zvířat
prodávaných na jatka, což signalizuje snížení produkce masa. Tato situace je
v naprostém protikladu k předchozímu roku 2007, kdy z hlediska počtu prasnic
odvětví (myšleno globálně) vykazovalo značnou stabilitu. Ve většině hlavních
světových produkčních centrech nebyl jednoznačně indikován trend poklesu počtu
prasnic nebo růst, jak je tomu za rok 2008. Poslední vývoj naznačuje dlouhodobý
trend zániku malých podniků (malých stád), provázený konsolidací do velkých
společností ovládajících velkou část trhu.
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Graf 2: Změny stavů prasnic ve vybraných státech EU 10, vyjádřeno bazickými
indexy (báze rok 2000)
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Zdroj: [7] Pig International

Graf 3: Změny stavů prasnic ve vybraných státech EU 15, vyjádřeno bazickými
indexy (báze rok
2000)
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Zdroj: [7] Pig International
Nejvyspělejší světové trhy EU 27 a Severní Ameriky zažívají období snižování
počtů prasnic v kontrastu s rozvojovými ekonomikami, jako je Čína, Rusko, Brazílie
apod. Při podrobnější analýze států EU 27, lze zjistit, že největším úbytkům stavů
prasnic došlo ve státech střední a východní Evropy (EU 10), viz. graf 2 a 3. Staré
státy EU 15 jsou úspěšnější v udržování své historické pozice z hlediska EU 27,
nicméně na světovém trhu ztrácejí konkurenceschopnost.
Podle Eurostatu [6] bylo na konci roku 2008 chováno v EU 27 13977 mil. prasnic,
o 12 měsíců dříve to bylo celkem 14904 mil. prasnic. Na konci roku 2006 bylo v EU
27 chováno 15569 mil. prasnic, což bylo o něco více než na konci roku 2005, kdy byl
počet prasnic v EU 27 celkem 15451 mil. kusů. Dlouhodobý trend snižování stavů
prasnic je zřejmý z grafu 4.
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Graf 4: Stavy prasnic v EU 27, 1990 - 2008

Zdroj: [9] The Pig Site
Stále rostoucí trend zažívají naopak státy jako Čína, Rusko (4% růst) a Vietnam
(1 % růst), u všech těchto zemí hrají významnou roli zásahy státu s cílem zvyšování
produkce. Cílem Ruska je dosáhnout plné soběstačnosti z hlediska komodity vepřové
maso do tří let, Čína plánuje plnou soběstačnost do roku 2015, Vietnam usiluje ve
stejném časovém horizontu jako Rusko zaujmout pozici největšího exportéra
vepřového masa do sousedních států.
Současná světová ekonomická krize znesnadňuje provedení předpovědí v tomto
odvětví více, než v minulých letech. Jednoznačně lze ale říci, že celková světová
produkce i spotřeba vepřového masa se za rok 2008 zvýšila (oproti roku 2007 téměř
o 37%). V porovnání s dalšími druhy mas je to největší nárůst za poslední rok
(drůbeží maso +33%, hovězí maso + 23%).
Graf 5: Světová produkce a spotřeba vepřového masa 2004 -2008 (v mil. t)
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Zdroj: [12] Situační a výhledová zpráva vepřové maso 2009
Provedená analýza naznačuje negativní vývoj ve vertikaále prasata – vepřové
maso z hlediska celého západního světa. Globalizační tendence za podpory opatření
WTO směřují k liberalizaci agrárního obchodu, zásadně se tak mění podmínky i
předpoklady vývoje v této komoditní vertikále. Celý tento proces je posílen
současnou světovou ekonomickou recesí, která hraje ve prospěch silných hráčů na
trhu. Zajímavým příkladem je vývoj v EU 27, který nelze prezentovat jednotně,
vzhledem k odlišnému vývoji v jednotlivých členských zemích. Z provedené anylýzy
změn počtu prasnic je znatelný rozdíl ve vývoji v tzv. starých členských státech EU
15 a nových členských státech EU 10 (pokud jsou analyzováni tradiční producenti
vepřového masa). Pro stanovení rozsahu odlišného vývoje ve státech EU 10 a EU 15
je dále analyzován vývoj zahraničního obchodu v EU 27.
Z grafů 6 - 9 je patrný rozdílný vývoj mezi státy EU 9 (státy, které přistoupily do
EU 1. 5. 2004 mimo Polska), Polskem a EU 15, ve vývoji zahraničního obchodu
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z hlediska EU 27. Ve vývoji exportu a importu je zahrnuto vepřové maso exportované
a importované mezi členskými státy EU 27, tak i mimo členské země EU 27. Největší
hodnotu exportu EU 27 tvoří staré země EU 15. Z grafu 6 je zřejmé, že hodnota
exportu a importu ve státech EU 9 do roku 2003 je téměř beze změn oproti
předchozím obdobím. Od roku 2004 se začíná projevovat snížení
konkurenceschopnosti států EU 9, import převyšuje export. U mnoha podniků již
v tuto dobu převyšují výrobní náklady výkupní ceny. Menší firmy se dostávají do
ztráty a krachují. Státy EU 9 ztrácí svoji schopnost soběstačnosti a zvyšují import,
zejména ze států EU 15. Velkým problémem jsou i nerovné podmínky pro tyto státy
v rámci EU 27, nové státy EU 9 nemohou dočasně dovážet na trh jiných členských
států. Důvodem je nesplnění podmínek, které stanovila EU. Jedná se především o
oblasti legislativních předpisů živočišné výroby, které zahrnují způsob chovu,
hygienické podmínky a veterinární předpisy. Mnoho zemí si uhájilo přechodné
období, ale nic se nemění na faktu, že bude nutné provést potřebná opatření, která si
vynutí dodatečné investiční náklady. Dalším významným omezením je snížení
přímých plateb pro nové členy až do roku 2013. V prvním roce členství dostali nové
státy pouze 25 % přímých plateb, do roku 2007 se tato hodnota navyšovala vždy o 5
%, od roku 2007 do roku 2013 se zvyšuje už o 10 %, v roce 2013 by měla hodnota
nabýt 100 % přímých plateb. Dorovnávat z vlastních zdrojů může EU 10 v období
2007 až 2013 o 20 procentních bodů nad sumu stanovenou pro daný rok, nesmí
však překročit 100 % přímých plateb pro daný rok.

Graf 6: EU 9
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Jedinou zemí, která se liší z hlediska zahraničního obchodu od vývoje v EU 10 je
Polsko. Z grafu 7 je patrný převažující export nad importem vepřového masa. Polsko
je významným producentem vepřového masa, a také významným exportérem.
Nejvíce exportuje do států EU 27 a do Ruska a mírně do Asijských států.
Graf 7: Polsko
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Graf 8 znázorňuje export a import v EU 15. Země, které tvoří EU 15 se nejvíce
podílejí na tvorbě exportu a importu v EU 27. Největšími producenty a zároveň i
exportéry vepřového masa v EU 15 (a zároveň v celé EU 27) je Španělsko,
Německo, Francie, Dánsko a Holandsko. Největším exportérem EU 27 je Dánsko
(800 % soběstačnost), které vyváží do Austrálie, Ruska, USA a asijských států.
Druhým největším exportérem je Německo, které v roce 2008 získalo certifikaci pro
vývoz na japonský a čínský trh. V EU 27 dováží především do Itálie, Rakouska,
Velké Británie a Holandska, po rozšíření EU 27 o státy střední a východní části
Evropy dováží i tam.
Import v EU 15 se podle grafu 8 za posledních 10 let příliš nezměnil. Největšími
importéry jsou Německo, Itálie, Řecko a Velké Británie.

Graf 8: EU 15
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Situace v EU 27 je znázorněna v grafu 9. Export zde převažuje nad importem.
Import má výraznější růst než v grafu 8, díky zemím, které přistoupily v roce 2004 a
později. Unie jako celek exportuje především do Japonska a Ruska a v dalších letech
plánuje vývoz na nově se otevírající asijský trh. Expanzi na nové trhy také plánuje
USA a Brazílie, které nabízí své produkty levněji než EU 27. Pro zvýšení
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konkurenceschopnosti EU 27 bude třeba zavést opatření, pro zvýšení
konkurenceschopnosti EU 27 jako celku. Nabízí se např. zavedení různých
proexportních opatření, ale také snížení dotací do společného zemědělství a tím
obnovení samoregulační síly trhu s cílem přiblížení se na úroveň světové ceny.
Zahraniční obchod EU 27 jako celku má jednoznačný směr kterým se konstantně
ubírá. Naproti tomu jednotlivé státy EU 27 se vyznačují různými hodnotami exportu a
importu. Můžeme sledovat podobný průběh mezi novými státy a stejně tak mezi
starými státy EU 27, protože ekonomiky jednotlivých skupin jsou nastaveny na velmi
podobné úrovni. Trh se zemědělskými produkty v rámci EU 27 prochází výraznými
změnami, tyto změny se především vyznačují změnou struktury zemědělských
podniků. K největší restrukturalizaci dochází v Dánsku, Německu, Španělsku a
Holandsku, je to dáno i důležitostí tohoto odvětví v těchto státech.
Graf 9: EU 27
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Zdroj: [5] FAO
Graf 10 zobrazuje průběh vývoje exportu a importu v Dánsku. Jednoznačně
převažuje export nad importem. Tato země má okolo 5,5 milionů obyvatel a
produkuje obrovské množství vepřového masa, které tak malý počet obyvatel
nemůže zkonzumovat. Dánsko vyprodukuje 318 kg vepřového masa na jednoho
obyvatele, tím se Dánsko stává největším exportérem v EU 27. Maso patří
k nejvýznamnějším vývozním artiklem Dánska. Od roku 1997 export rostl až do roku
2004, kdy začíná mírně klesat. Hodnoty importu se téměř nemění, pouze lze sledovat
v roce 2006 doposud největší objem importu a to 51 tisíc tun.

Graf 10: Dánsko
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Graf 11 ukazuje průběh zahraničního obchodu v Německu. Patrný je opačný
vývoj ve srovnání s Dánskem, kdy import převyšuje export. Německo je největším
producentem vepřového masa v EU 27, ale na osobu vyprodukuje pouze 57 kg
vepřového masa. V porovnání s Dánskem je to velmi malé množství, ale přesto to

298

stačí na druhou největší hodnotu exportu za rok 2006 v EU 27. Od roku 2000 začíná
viditelný růst importu a exportu a z grafu 10 je patrné, že export se stále více
přibližuje hodnotám importu. Spotřeba vepřového masa v Německu je vyrovnaná,
neroste ani neklesá, zato produkce vepřového masa stále roste. V dalších letech je
tedy velmi pravděpodobné srovnání hodnot exportu a importu, v budoucnu je reálné i
převýšení exportu nad importem. Z popisovaných zemí má Německo největší
hodnoty importu.
Graf 11: Německo
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Zahraniční obchod Španělska vyjadřuje Graf 12. Export je výrazně vyšší než
import, který stagnuje okolo 20 až 30 tisíc tun vepřového masa. Španělsko patří v EU
27 k zemím s velkou rozlohou a velkým počtem obyvatel. Produkce na jednoho
obyvatele se pohybuje okolo 76 kg, což je více než vykazuje Německo, ale stále o
hodně méně než Dánsko. Spotřeba i produkce vepřového masa zde stále mírně
roste, proto i export stále roste. Nejprudší růst trval do roku 2005, od tohoto roku se
export výrazněji nemění.

Graf 12: Španělsko
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Situace v Holandsku je zachycena v Grafu 13. Tato země patří k menším v EU
27, s početem obyvatel kolem 16 milionů. Produkce na jednoho obyvatele je 81 kg,
tímto číslem se řadí na druhou pozici za Dánskem (z uvedených zemí). Export je
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vyšší než import, ale na rozdíl od ostatních států hodnoty exportu rostly do roku 1998
a od tohoto roku se dále výrazně snižují. V roce 2004 je vidět mírné navýšení, které
v dalších letech opět vymizelo. Od roku 2002 se v Holandsku zvyšuje import,
především díky dovozu masa z Dánska.
Graf 13: Holandsko
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Závěr
Provedená analýza stavů prasnic naznačuje trend snižování stavů prasat v
nejvyspělejších státech EU 27, Severní Ameriky a Austrálie. Toto snižování stavů je
ovlivněno současnou ekonomickou recesí, především pak zvyšováním cen krmiv.
Zvyšující se konkurence v odvětví, vlivem globalizačních tendencí a tlaku na
liberalizaci trhů jasně naznačuje dlouhodobý trend signalizující zánik malých podniků,
provázený konsolidací do velkých společností ovládajících značnou část trhu.
Naopak rozvojové ekonomiky jako Čína, Rusko, Brazílie, Vietnam apod., zažívají
rozvoj v tomto odvětví a je očekávána zvyšující se produkce. Růst v mnoha
rozvojových zemích, je podpořen vládními podporami, která nejsou v souladu
s politikou WTO.
Vývoj EU 27 nelze popsat jednotně, z hlediska mnoha odlišností mezi
jednotlivými členskými státy, lze definovat zcela rozdílný vývoj EU 15 a EU 10 (kromě
Polska).
Při podrobnější analýze stavů prasnic v EU 27, lze zjistit, že největším úbytkům
došlo ve státech střední a východní Evropy (EU 10). Z bilance zahraničního obchodu
v rámci EU 27, je také zřetelný rozdíl ve vývoji exportu a importu ve starých a nových
členských státech EU. Nové členské země před přistoupením do EU udržovaly
export nad importem, od roku 2004 import strmě vyrostl a převýšil export. Vlivem
zvýšené konkurence ze strany starých členských států a nerovných podmínek SZP
ztrácejí nové členské státy schopnost samozásobení vepřovým masem. Nové
členské státy jsou nuceny dovážet vepřové maso a dochází k rapidnímu snižování
soběstačnosti.
Jedinou výjimkou z nových členských zemí je Polsko, které ustálo nápor
konkurence a dokonce od roku 2002 zvyšuje svůj export. Stávající členské státy EU
15 udržují export dlouhodobě nad hodnotou importu.
Největším exportérem v EU 27 je Dánsko. Navzdory tomu, že je Německo
druhou nejproduktivnější zemí převažuje zde dlouhodobě import nad exportem. Ve
Španělsku dochází dlouhodobě k nárůstu exportu.
Zemědělské podniky v nových členských státech se snaží spíše o udržení na
trhu, zatímco stávající členské státy si chtějí zlepšit své konkurenční postavení.
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K nejvýraznějším strukturálním změnám dochází ve Španělsku, kde se výrazně
zvyšuje počet velkých farem a pomalu mizí ty malé. Malé rodinné farmy také téměř
vymizely v Německu. Stejný trend se objevil i v České republice, kde také vymizely
malé farmy, ale nárůst velkých není tak rapidní. Dánsko a Holandsko již dříve vsadilo
na velké průmyslové chovy, dnes je jen zvětšují. Jednou výjimkou je Polsko, tato
země si udržuje i nadále strukturu svých podniků na úrovni středních a malých farem,
přesto je velmi konkurenceschopné díky vstupu významných investorů.
Budoucnost přinese na trh s vepřovým masem EU 27 další výrazné změny,
především dojde k naplnění reforem v rámci společné zemědělské politiky a všechny
státy budou mít konečně rovné podmínky na trhu do roku 2013. Otázkou zůstává jak
se s touto situací vyrovnají nové členské státy EU 27 a jak přečkají nerovný souboj
do roku 2013.
Výroba v EU 27 se stává efektivnější a dochází ke zprůmyslnění chovů, celý
sektor prochází značnými změnami projevujícími zvětšováním podniků, které jsou
vzájemně vertikálně propojeny. Dochází k postupné monopolizaci celého odvětví a
snižování konkurenceschopnosti producentů zejména ve státech EU 10.
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Přílohy
Tab. 1: Počty prasnic ve 30 vybraných zemích, seřazených dle počtů prasnic v roce
2008 (v 1000 prasnic)
Stát/Rok
Čína
USA
Rusko
Vietnam
Brazílie
Španělsko
Německo
Filipíny
Kanada
Dánsko
Polsko
Francie
Holandsko

2000
36500
6267
3070
2947
3020
2441
2527
1920
1361
1344
1650
1377
1272

2001 2002
37250 38355
6201 6058
3200 3310
3262 3527
3025 3000
2574 2553
2509 2535
1950 2000
1468 1527
1348 1364
1750 1700
1360 1362
1161 1157

2003 2004 2005
40250 44940 46930
6009 5969 6011
3340 3501 3611
3674 3882 3930
3005 3020 3030
2580 2606 2593
2564 2467 2504
2170 2150 2140
1575 1597 1571
1424 1397 1340
1705 1648 1808
1326 1302 1274
1052 1125 1100
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2006 2007 2008
44206 47416 49907
6116 6233 6081
3750 4050 4220
4002 4109 4150
3040 3030 3040
2689 2663 2542
2467 2418 2296
2170 2203 2195
1546 1483 1381
1414 1353 1289
1786 1587 1279
1264 1210 1201
1050 1060 1025

Mexiko
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Thaivan
Itálie
Belgie
Ukrajina
Velká Británie
Rumunsko
Čile
Maďarsko
Portugalsko
Austrálie
Rakousko
Česká
Republika
Švédsko

915
912
922
880
915
708
715
559
653
423
301
348
324
291
324

920
955
916
850
838
729
673
603
609
403
300
360
323
356
339

925
955
929
895
795
731
670
633
595
415
290
378
312
335
332

930
975
918
902
812
736
618
530
573
435
300
430
306
340
326

940
935
910
1080
828
725
608
509
541
439
310
391
314
338
309

950
966
907
1082
838
722
584
560
505
494
320
383
315
335
308

955
1012
915
1100
808
772
578
614
524
521
332
396
310
330
313

960
1004
910
1050
782
754
567
535
498
443
355
352
308
325
311

925
913
900
840
761
756
546
513
488
398
357
314
303
295
291

293
206

293
214

290
215

371
204

335
195

338
192

317
177

273
175

212
168

Zdroj: [7] Pig International
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Vývoj regionálnej politiky na Slovensku v rokoch 1990-2001
Vavrek Martin
Abstrakt
Táto práca sa zaoberá analýzou vývoja regionálnej politiky na Slovensku v období rokov
1990 – 2001. Snahou je charakterizovať a analyzovať jednotlivé etapy vývoja regionálneho
rozvoja. Mapuje jednotlivé vlády a ich vývoj v oblasti tvorby regionálnej politiky, poukazuje na
špecifiká a podmienky jednotlivých období.
Regionálna politika a jej význam ostávali v tomto období vo vzťahu k iným hospodárskym
politikám značne marginalizované. Tieto aspekty mali značný vplyv na stav a rozvoj regiónov.
Snaha o zmenšenie disparít jednotlivých regiónov často zlyhávala zlou koncepciou
a nesprávnym načasovaním. Preto aj v dnešnej dobe pozorujeme ešte stále markantné rozdiely
medzi socio-ekonomickou úrovňou východnej a západnej časti republiky. Absencia komplexnej
regionálnej politiky v 90. rokoch viedla k zhoršeniu situácie v rámci regionálneho rozvoja
natoľko, že ani nasledujúca dekáda tento stav nedokázala zvrátiť, hoci od roku 1999 pozorujme
badateľnú pozitívnu zmenu v koncepcii regionálnej politiky.

Kľúčové slová: regionálna politika, regionálny rozvoj, disparity, transformácia.
Úvod
Regionálna politika sa na Slovensku začala výraznejšie uplatňovať až s možnosťou
čerpania predvstupových prostriedkov z fondov EÚ. Do tej doby nebol význam regionálneho
rozvoja docenený a výrazne absentovalo jeho postavenie v rámci komplexnej tvorby celoštátnej
hospodárskej politiky. Väčšina odborných prác slovenských autorov, týkajúca sa regionálneho
rozvoja na Slovensku, vyčíta jednotlivým vládam absenciu integrovaného a koncepčného
prístupu k regionálnej politike.
Obdobie do roku 1998 sa vyznačuje nesystematičnosťou podpory, absenciou
inštitucionálneho rámca, centralistickým rozhodovaním, neefektívnou alokáciou zdrojov,
nedostatkovými sektorovými analýzami. Tieto všetky aspekty mali významný vplyv na celkovú
úroveň regionálnej politiky a výrazným spôsobom napomohli k prehĺbeniu disparít jednotlivých
regiónov.
Situácia sa začína meniť až rokom 1999 nástupom novej vlády k moci. Hlavným
motívom k zmene v prístupe tvorby komplexnej regionálnej politiky bola príprava Slovenska na
vstup do EÚ a od tej doby je badateľný viditeľný pokrok pri riešení vyššie spomenutých
nedostatkov.

Obdobie 1990-1998
Až do začiatku 50. rokov bolo Slovensko krajinou s výrazne prevažujúcou
poľnohospodárskou štruktúrou hospodárstva. Podiel Slovenska v roku 1945 predstavoval len
8,2 % na priemyselnej výrobe ČSR, pričom väčšina výroby sa realizovala v malých dielňach
a priemyslu dominovali málo sofistikované odvetvia.
Je preto paradoxné, že sa významným problémom porevolučného regionálneho rozvoja
stala masívna socialistická industrializácia v 50. a 60. rokoch. Postavilo sa viac ako 300
priemyselných závodov. Každým rokom sa dosahoval výrazný rast priemyselnej produkcie
o viac ako 15% ročne. Výroba a priemysel sa orientovali hlavne na ťažký priemysel, ktorý bol
v značnej miere závislý na dovoze surovín z krajín východného bloku. Značným problémom sa
však stala lokalizácia tejto industrializácie. Presadil sa koncept, že novovzniknutá výroba sa
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rozmiestnila do oblastí s perspektívou rastu obyvateľstva a rýchlou urbanizáciou, pričom
efektívnosť tejto výroby nehrala rolu.
Rok 1989 bol obratom v sociálno-ekonomickom vývoji krajiny. Porevolučný vývoj
znamenal pre veľké priemyselné komplexy šok. Keďže sa otvoril trh, podniky už neboli schopné
čeliť zahraničnej konkurencii hlavne z dôvodov ako boli vysoká energetická náročnosť
produkcie, nízka pridaná hodnota výrobkov, nízka sofistikovanosť, prezamestnanosť, či celková
neefektivita výroby. Tieto všetky aspekty mali významný dopad aj na vývoj regiónov, ktoré boli
od týchto podnikov závislé. Celkový úpadok týchto regiónov navyše umocnili ďalšie
transformačné opatrenia (cenová liberalizácia, liberalizácia zahraničného obchodu, daňová
reforma, konverzia zbrojárskeho priemyslu, netransparentná privatizácia), celková recesia
ekonomiky a rozpad RVHP. Prepad ekonomiky so sebou priniesol aj výrazný rast
nezamestnanosti a z dôvodu nárastu cien, v dôsledku liberalizácie cien, aj pokles životnej
úrovne obyvateľstva.
Treba však podotknúť, že zvolený intenzívny typ transformácie bol v tom čase jedinou
správnou cestou a bol určite lepším riešením než druhý možný gradualistický model. Modelom
razantnej a rýchlej reštriktívnej menovej politiky sa dosiahlo zníženie inflácie v pomerne krátkom
čase. Výhodou tohto modelu je teda jeho rýchlosť, ekonomika tak v nerovnováhe pretrvávala len
v krátkom období. Ďalšou výhodou bolo aj to, že ak centrálna banka uskutočnila razantnú
reštriktívnu menovú politiku v relatívne v krátkom období, ustálenie cenovej hladiny sa prejavilo
v budúcich inflačných očakávaniach verejnosti v dlhšom období. Na druhej strane nevýhodou
tohto typu hospodárskej politiky bolo to, že razantný prístup, môže uštedriť ekonomike výrazný
šok zo strany dopytu. To sa premietne do výraznejšieho poklesu domáceho produktu a zvýšenia
nezamestnanosti. Avšak v prípade, že elasticita dopytu je dostatočná, nemusí razantný prístup
automaticky znamenať výrazne zníženie HDP a koeficient obetovania nie je až taký veľký.
S intenzívnym modelom je spojená aj rýchla a razantná liberalizácia cien.
Gradualistický modelom postupnej liberalizácie, ktorý je zároveň spojený s postupnou
reštriktívnou menovou a rozpočtovou politikou. Postupné znižovanie inflácie má výhodu v tom,
že neprináša ekonomike taký výrazný dopytový šok. Tento model počíta s rastom
nezamestnanosti a zároveň sa ekonomika vychyľuje od svojho potenciálneho produktu, čím
domáci produkt klesá. Avšak táto fluktuácia nie je taká výrazná ako v prípade druhého,
intenzívneho modelu. Nevýhodou tohto typu monetárnej politiky však ostáva dlhodobosť
reštriktívnej politiky. Centrálna banka síce dosiahne zníženie cenovej hladiny, ale ekonomika
môže pretrvávať v nerovnováhe aj v dlhšom období. 1
Čo sa týka podmienok vtedajšieho Československa lepšie predpokladané výsledky dosiahla
práve rýchla liberalizácia spojená s reštriktívnou menovou a rozpočtovou politikou centrálnej
banky. Panovali tu totiž obavy, že by mohla vzniknúť tzv. transformačná pasca, teda stav, kedy
sú už pravidlá socialistického modelu výraznejšie oslabené, zatiaľ čo pravidlá trhovej ekonomiky
ešte nie sú dokončené
Správne koncipovaná regionálna ekonomika mohla v tomto období výrazne zlepšiť
zhoršujúcu sa situáciu. No nepochopiteľným spôsobom prechod z centrálne riadeného systému
do systému trhového hospodárstva nebol doprevádzaný správne koncipovanou regionálnou
politikou. Od roku 1990 vlády na Slovensku prijímali len parciálne riešenia na znižovanie disparít
regiónov bez dlhodobej koncepcie regionálneho rozvoja, čo malo za následok výrazne zhoršenie
socio-ekonomických podmienok niektorých regiónov.

1

HOLMAN, R.: Makroekonomie – středně pokročilý kurz, Praha: C. H. BECK, 2002.
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V roku 1991 síce vláda SR príjme Zásady regionálnej hospodárskej politiky 2 a poukazuje
na zhoršujúcu sa socio-ekonomickú situáciu niektorých regiónov, kde nezamestnanosť
prekračuje 20%, ale významnejšie konkrétne opatrenia absentujú. Situácia sa čiastočne mení až
v roku 1996. Vláda SR rozhodne o zriadení Regionálnej rozvojovej agentúry v Žiline, podporia
sa projekty na budovanie infraštruktúry, ekologických stavieb a deklaruje sa aj pomoc
cestovnému ruchu. Na obdobie rokov 1996-1997 na tieto aktivity vyčlenila 100 mil. Sk ročne.
V týchto rokoch sa mení aj situácia na poli zákonodarnom. Schváli sa nové územno-správne
usporiadanie SR v roku 1996. V nasledujúcom roku vláda schváli Koncepciu územného rozvoja
Slovenska, v ktorej je prvý krát viditeľná snaha zladiť prístup k regionálnej politike s prístupmi
uplatňovanými v EÚ. Zároveň až v tomu roku bola po dohode Štatistického úradu SR
s Európskym štatistickým úradom vytvorená sústava regionálnych klasifikačných úrovní NUTS. 3
Obdobie rokov 1993-1998 však celkovo nebolo pre regionálny rozvoj veľmi pozitívne.
Riešili sa „závažnejšie“ problémy a regionálna politika ostávala v úzadí. Svoje obavy a kritiku
koncepcie regionálnej politiky vyjadrila aj Európska únia v prvom hodnotení pripravenosti
Slovenska na vstup do EÚ: „Slovenská republika vykazuje len obmedzené základy integrovanej
politiky regionálneho rozvoja, ktoré by perspektívne mohli zabezpečiť súlad s pravidlami
štrukturálnej politiky EÚ. Slovensko teda potrebuje uskutočniť značné reformy svojich
administratívnych a rozpočtových mechanizmov, aby sa mohla adekvátne prispôsobiť pravidlám
EÚ a efektívne prijímať podporu z jej štrukturálnych fondov.“ 4
Realizáciu regionálnej politiky na Slovensku v rokoch 1993-1998 môžeme označiť za
značne problémovú. Hlavnú príčinu v pokračujúcom narastaní regionálnych disparít v tomto
období vidím v neschopnosti vlád riešiť hlavné problémy regionálneho rozvoja. Išlo
predovšetkým o absenciu strednodobej a dlhodobej celoštátnej regionálnej koncepcie,
nedostatočné finančné a inštitucionálne nástroje regionálnej politiky, chýbajúca kľúčová
legislatíva, podceňovanie významu regionálnej politiky a nedostatočná koordinácia pri tvorbe
celoštátnej hospodárskej politiky a nerešpektovanie základných princípov realizácie regionálnej
politiky (subsidiarita, komplementárnosť, programovanie, strategické partnerstvo, koncentrácia). 5

Vývoj a zmeny v regionálnej politike v rokoch 1998-2001
Parlamentné voľby v roku 1998 znamenali obrat v oblasti regionálneho rozvoja na
Slovensku. Postoj vlády k otázkam regionálnej politiky sa výrazne zmenil. Už v programovom
vyhlásení vlády sa deklaruje intenzívna pozornosť politike regionálneho rozvoja, vytvoreniu
a uplatňovaniu koordinovaných štrukturálnych nástrojov s cieľom zastaviť a zmierniť značné
sociálno-ekonomické rozdiely jednotlivých regiónov. Zároveň sa nová vláda zaviazala prijať
kľúčovú legislatívu a vytvoriť nový inštitucionálny rámec v oblasti regionálneho rozvoja. Mala sa
vytvoriť nová koncepcia regionálnej politiky, ktorá by vymedzila typ, ciele, nástroje, územné
jednotky v súlade s chystanou reformou verejnej správy.
Vytvoril sa post podpredsedu vlády, zodpovedného za regionálny rozvoj. Následne na to
bola vytvorená Rada vlády SR pre regionálnu politiku. Koncom roka 1998 začala
reštrukturalizácia Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky, pričom vedúca úloha
pri formovaní regionálnej politiky prešla na novovytvorené Ministerstvo výstavby a regionálneho
2

Uznesenie č. 390/1991.

3

MARCIČIN, A., BEBLAVÝ, M.: Hospodárska politika na Slovensku 2000-2001, Bratislava: Centrum pre spoločenskú a mediálnu
analýzu, 2002, str. 292.

4

Európska komisia (1997c).

5

MARCIČIN, A., BEBLAVÝ, M.: Hospodárska politika na Slovensku 2000-2001, Bratislava: Centrum pre spoločenskú a mediálnu
analýzu, 2002, str. 293-294.
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rozvoja SR (MVRR), ktoré sa stalo hlavným garantom a tvorcom jednotnej celoštátnej politiky
v oblasti regionálneho rozvoja. MVRR dodnes určuje zásady a ciele štátnej regionálnej politiky
a navrhuje nástroje na jej realizáciu. Zároveň po vstupe Slovenska do EÚ sa stalo MVRR
hlavým koordinátorom prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. MVRR postupne prebralo do
svojej kompetencie všetky hlavné nástroje v oblasti regionálnej politiky na Slovensku. 6
Ďalším významným zákonom v oblasti regionálneho rozvoja bol zákon č. 23/1999
o štátnej pomoci, ktorý riešil otázky čerpania štátnej pomoci pre rozvoj okresov a krajov
s mimoriadne nízkou životnou úrovňou. Okrem iného sa tento zákon venuje aj podporou
„strategických“ odvetví štátu akými boli napr. oceliarsky priemysel, rudné a uhoľné baníctvo,
lodiarsky a automobilový priemysel, či výroba syntetických vlákien). Z hľadiska efektivity bola
značná časť týchto odvetví dlhodobo neperspektívna a v dlhodobom horizonte by sa touto
podporou obmedzil prorastový potenciál týchto podnikov a zakonzervovali by sa štruktúrne
defekty. Táto časť zákona bola pravdepodobne aj politickou otázkou, pričom vláda už nechcela
riskovať ďalšie zhoršenie životnej úrovne obyvateľstva, nemožno nespomenúť aj silnú
priemyselnú lobby, ktorá mala značný vplyv na formovaní hospodárskej politiky v 90. rokoch.
MVRR vypracovalo na podnet EÚ Integrovaný plán regionálneho a sociálneho rozvoja. 7
Jednalo sa o prvý strategický strednedobý rozvojový program, ktorý koordinoval rozhodnutia
vlády v oblasti regionálneho rozvoja. Zároveň sa stal jedným z predpokladov čerpania
predvstupových fondov, predovšetkým sa jednalo o program PHARE. Tento plán sa orientoval
na tri hlavné podporné oblasti – zlepšenie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva,
zlepšenie stavu infraštruktúry a životného prostredia a zlepšenie životného prostredia.
Na jeseň roku 2000 vláda schválila Zásady regionálnej politiky Slovenskej republiky,
ktoré výrazným spôsobom koordinovali a prispôsobili princípy regionálnej politiky európskej
legislatíve. Tieto Zásady sa postupom času pretransformovali do Zákona č. 503/2001 o podpore
regionálneho rozvoja. Tento zákon už významným spôsobom vymedzil základné pojmy
regionálnej politiky, definoval hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja, určil podporované
regióny a základné dokumenty, finančné zabezpečenie a stanovil pôsobnosť orgánov na
všetkých stupňoch. Prijatie tohto zákona umožnilo prepojenie štátnej podpory a predvstupových
programov a následne aj štrukturálnych fondov. 8

Organizácie podporujúce regionálny rozvoj
Slovensko využívalo do roku 2002 predovšetkým nepriame nástroje regionálnej politiky.
Priama podpora sa používala len v minimálnej miere. Väčšina prostriedkov smerovala hlavne na
financovanie Agentúry pre rozvoj Horného Považia a Kysúc do roku 1995 a na financovanie
problémových okresov a informačno-poradenské nástroje. Ostatná pomoc sa realizovala
pomocou grantov na projekty regionálneho rozvoja (100 mil. Sk v rokoch 1996-1997 a 86 mil. Sk
v rokoch 1998), avšak takáto pomoc bola zďaleka nepostačujúca a navyše riešila problémové
otázky regionálneho rozvoja len v krátkodobom horizonte, čo výrazným spôsobom komplikovalo
ďalšie dlhodobejšie koncepcie, hlavne otázku financovania projektov.
Nepriama finančná podpora sa na Slovensku realizuje predovšetkým zapojením
regionálnych koncepcií do hospodárskych a sociálnych politík, avšak až do roku 2002
6

Uznesenie vlády SR č. 606/1999. Viď napr. spor o prenesenie kompetencií a agendy týkajúcej sa cezhraničnej spolupraáce z MZV
a z MV na MVRR, ktorý sa nakoniec podarilo vyriešiť. Prameň: Materiál z rokovania vlády SR UV-753/2001.

7

Uznesenie vlády č. 610/1999.

8

Princíp programovanie sa bude realizovať na základe piatich dokumentov na rôznych úrovniach: Národný rozvojový plán
(Ministerstvo), Regionálny operačný program (VÚC), Sektorový operačný program (Ústredné orgány štátnej správy), Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja samostatného kraja (VÚC), Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (Obec).
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absentovala koordinácia a rešpektovanie princípu koncentrácie pomoci zaostávajúcim regiónom.
Najvýznamnejšími inštitúciami na Slovensku, ktoré okrem MVRR podporujú regionálny rozvoj sú
predovšetkým ministerstvo hospodárstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Štátny
fond životného prostredia, vyrovnávanie finančných disparít je v kompetencii ministerstva
financií, podporu vidieckych oblastí zabezpečuje ministerstvo pôdohospodárstva.
V oblasti informácií a poradenstva hrajú významnú rolu Regionálne poradenské centrá
a informačné centrá (RPIC), zriadené už od roku 1994. Postupom času sa však časť týchto
centier prestransformovala alebo včlenila do siete pracovísk Národnej agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania. Od roku 2002 vznikli aj Regionálne rozvojové agentúry, ktoré
pôsobia ako neziskové organizácie a aktivizujú ekonomický rozvoj regiónu a predstavujú
inštitucionálne prepojenie s orgánmi verejnej správy, privátneho a tretieho sektora.
Okrem vyššie spomenutých programov začala vláda v roku 2001 podporovať aj prílev
priamych zahraničných investícií. Prijalo sa viacero zákonov na podporu prílevu PZI, možno
spomenúť zákon č. 193/2001 o podpore na zriadenie priemyselných parkov alebo zákon
č. 565/2001 o investičných stimuloch, v ktorých vláda upravila podmienky poskytnutia
individuálnej štátnej pomoci na rozvoj regiónov prostredníctvom štátnej pomoci na počiatočné
investície, na nove pracovné miesta, na začatie alebo rozšírenie výroby, či úľavy na dani
z príjmov právnických osôb, príspevku na vytvorenie pracovného miesta a príspevku na
rekvalifikáciu zamestnancov prijatých na vytvorené pracovné miesta.

Záver
Slovensko do roku 2001/2002 nedokázalo efektívnym spôsobom realizovať a kreovať
regionálnu politiku. Regionálna politika a jej význam ostávali v tomto období vo vzťahu k iným
hospodárskym politikám značne marginalizované. Tieto aspekty mali značný vplyv na stav
a rozvoj regiónov. Snaha o zmenšenie disparít jednotlivých regiónov často zlyhávala zlou
koncepciou a nesprávnym načasovaním. Preto aj v dnešnej dobe pozorujeme ešte stále
markantné rozdiely medzi socio-.ekonomickou úrovňou východnej a západnej časti republiky.
Absencia komplexnej regionálnej politiky v 90. rokoch viedla k zhoršeniu situácie v rámci
regionálneho rozvoja natoľko, že ani nasledujúca dekáda tento stav nedokázala zvrátiť, hoci od
roku 1999 pozorujme badateľnú pozitívnu zmenu v koncepcii regionálnej politiky.
Na prelome tisícročí sa začína pristupovať k otázkam regionálneho rozvoja oveľa
citlivejšie a pozorujeme aktívnejší a zodpovednejší prístup k regionálnej politike. Navyše vďaka
týmto zmenám je Slovensku umožnené čerpanie predvstupových prostriedkov z fondov EÚ
a príprava na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, čím sa pojem regionálny rozvoj
posúva od úplne inej roviny.
Rozhodujúcim aspektom efektívnej regionálnej politiky je pokračujúca decentralizácia
kompetencií na nižšie stupne a subjekty verejnej správy. Každý región má svoje vlastné
problémy a preto je dôležité, aby o svojej budúcnosti rozhodoval samostatne. Centrálne plošné
uplatňovanie určitých opatrení nemá význam, vzhľadom na početné disparity jednotlivých
regiónov.
Riešenie jednotlivých regionálnych rozdielov si bude vyžadovať ďalšiu podporu
regionálnej politiky a jej koordináciu s regionálnou politikou EÚ. Po vstupe Slovenska do EÚ
dostal pojem regionálneho rozvoja nový rozmer, vzhľadom na možnosti čerpania prostriedkov
zo štrukturálnych fondov. Je preto nepochopiteľné, že aj dnes v čase hospodárskej krízy
a vysokých deficitov štátneho rozpočtu sa prostriedky zo štrukturálnych fondov čerpajú
v minimálnej miere a značná časť projektov je zamietnutá z banálnych formálnych dôvodov.
V budúcnosti bude nevyhnutné skoordinovať nástroje všetkých hospodárskych politík,
aby sa vytvorili podmienky na efektívnu alokáciu zdrojov. Podľa môjho názoru by viedla
najefektívnejšia cesta formou cielenej podpory zaostalejších regiónov (hlavne v oblasti

308

infraštruktúry), cezhraničnej spolupráce a rýchlejšieho a efektívnejšieho čerpania prostriedkov
zo štrukturálnych fondov EÚ. Okrem toho by významným spôsobom pomohla decentralizácia
kompetencií, hlavne fiškálnej politiky. Práve región by mal byť rozhodujúcim riadiacim orgánom
regionálnej politiky, čím by sa vytvorila perspektíva najefektívnejšej alokácie zdrojov.
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Daňová politika a úlevy pro zemědělství
Václav Vilhelm, Alice Picková

Abstrakt
Daňový systém jako součást fiskální politiky státu představuje jedno z nejdůležitějších
a velmi aktuálních politických a ekonomických témat. Systém zdanění rozhodujícím
způsobem ovlivňuje příjmovou stránku státního rozpočtu i podnikatelské chování
hospodářských subjektů. Pomocí daňových opatření lze usměrňovat chování podnikatelů a
podněcovat je tak k žádoucím změnám, jako je například environmentálně příznivé chování,
nebo motivace k setrvání v zemědělském podnikání.
Specifika daňových systémů jednotlivých zemí včetně speciálních daňových opatření
a úlev pro zemědělce ztěžují mezinárodní komparaci celkové úrovně podpory zemědělství.
Touto problematikou se zabývá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),
z jejíchž údajů jsme čerpali při tvorbě tohoto příspěvku. Pozornost je věnována i zdanění
zemědělců v České republice.

Klíčová slova
Daňový systém, daňové úlevy, příspěvky na sociální zabezpečení, daňová zátěž
zemědělských podniků

Úvod
Daňové systémy v mnoha zemích obsahují úlevy pro zdanění zemědělců. Daňové
úlevy pro zemědělce a vlastníky půdy v současné době často představují alternativu nebo
doplněk k přímým státním podporám. Jejich dopady mohou být málo transparentní, s
omezenou schopností cíleného působení a možnými vedlejšími efekty.
V českých daňových zákonech je řada ustanovení, která se vztahují k zemědělství a
znamenají významnou daňovou úlevu pro zemědělské podnikání.

Cíl
Cílem příspěvku je specifikovat situaci v oblasti daňových úlev a sociálního zabezpečení
pro zemědělce, jakožto významnému prvku veřejné podpory zemědělství. Opatření
uplatňovaná v zemích OECD jsou porovnána se situací v České republice.

Metodika
Vlastní hodnocení a srovnání situace českého zemědělství v oblasti zdanění je
založeno na komparaci a syntéze zjištěných údajů a hodnocení daňových úlev. Srovnání
vybraných zemí a České republiky respektuje obecné charakteristiky daňového systému
(KUBÁTOVÁ 2006). U údajů, kde je možnost komparace za stejná časová období důležitá,
jsou uvedeny údaje za více let zejména pro možnost sledování vývoje dat v čase.
Zdrojem informací je zejména zpráva OECD „Zdanění a sociální zabezpečení
v zemědělství“ (OECD 2005) a údaje ministerstev financí a zemědělství ČR. Podrobnějším
srovnáním systému zdanění zemědělství v ČR a ve vybraných zemích se zabývá studie
Ústavu zemědělské ekonomiky a informací „Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství –
srovnání situace ČR a vybraných států“ (VILHELM, PICKOVÁ 2009).

Daně a daňové úlevy zemědělství v zemích OECD
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Daněmi se přes veřejné finance zabezpečuje zejména přerozdělení důchodů a
hmotných statků vzniklých v ekonomice společnosti, a v neposlední řadě daně mohou
zmírňovat cyklické výkyvy v ekonomice.
Daňové úlevy nepředstavují přímá vydání veřejných prostředků. Z toho důvodu jim
nebývá věnována dostatečná publicita a úroveň jejich veřejné kontroly bývá nízká. Některé
daňové úlevy jsou spíše historickým pozůstatkem problémů, které již řadu let nejsou
aktuální. Proto OECD pohlíží na mnohé daňové úlevy negativně a doporučuje jejich náhradu
jinými nástroji. Zvláštní fondy sociálního zabezpečení pro zemědělce, které fungují
v některých státech, mohou přinášet další zvýhodnění. V současné situaci zvyšujících se
schodků státních rozpočtů zemí zasažených ekonomickou krizí je této problematice
věnována daleko větší pozornost.
V zemích OECD se daňové úlevy pro zemědělce a vlastníky půdy uplatňují vedle
přímých státních podpor. Daňové úlevy se označují jako „daňové výdaje“ (taxation
expenditure – zde chápáno jako daňový „výdaj“ státu, tj. částka nevybrané daně, která by při
normálním zdanění byla vybrána). Cílem daňových úlev je především:
• zajištění finanční podpory pro vybrané skupiny daňových poplatníků,
• zajištění ekonomických pobídek ke specifickému chování daňových
poplatníků,
• redukce nákladů administrace daní.
Pokud jde o daňové úlevy v zemědělství, bývá hlavní pozornost věnována především
zemědělským podnikům individuálních vlastníků, které představují v zemích OECD
nejrozšířenější formu podnikání v zemědělství. Pokud nejsou daňové úlevy přesně
specifikovány a finančně kvantifikovány, může docházet ke zkreslení rozsahu státní podpory
zemědělství a k deformacím srovnání mezi jednotlivými státy. V dohodě Světové obchodní
organizace o podporách a kompenzačních opatřeních (WTO, 1999) je prominutý nebo
nevybraný státní příjem, který je jinak splatný, považován za podporu. Daňové úlevy by měly
být zahrnuty do odhadů podpory producentů PSE 1 zpracovávaných OECD.
Zhruba polovina zemí OECD zveřejňuje data ohledně daňových výdajů a v devíti
z nich je to zákonným požadavkem (Austrálie, USA, Rakousko, Belgie, Francie, Německo,
Itálie, Portugalsko a Španělsko (World Bank 2004)).
Daňové úlevy mohou mít formu osvobození od daně, odečitatelných položek od
základu daně, snížení sazby nebo odkladu platby daně. OECD sleduje daňové úlevy pro
zemědělce v rámci daňového systému jednotlivých zemí, proti kterému je posuzován
rozdílný přístup ke zdanění zemědělství. Zemědělství, pokud je hlavním adresátem úlev,
může přitom sdílet úlevy s jinými podnikatelskými skupinami (lesnictví, rybářství nebo jiné
malé podnikání).
Pokud jde o daňové úlevy pro zemědělství, jsou možné dva způsoby posuzování, a
to jednak srovnání zemědělců s ostatními odvětvími v rámci konkrétní země (OECD 2005), a
jednak srovnání systému zdanění zemědělců včetně specifických úlev v jednotlivých zemích
bez ohledu na to, jsou-li takové úlevy určeny v dané zemi výhradně pro zemědělství nebo i
pro jiné skupiny. Takový přístup použil při srovnání zdanění zemědělců v deseti vybraných
evropských zemích nizozemský Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky university
Wageningen (VAN DER VEEN et all. 2007).

1

Producer Support Estimates (PSE) je indikátor roční finanční hodnoty celkového transferu od spotřebitelů a
plátců daní k podpoře zemědělských výrobců, měřený na úrovni farmy a vyplývající z politických opatření na
podporu zemědělství, bez ohledu na jejich podstatu, účely nebo jejich vlivy na produkci farem nebo příjem.
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Daňové úlevy v jednotlivých skupinách daní
Daně z příjmů
Ze sousedních zemí ČR je zvláštní systém zdanění uplatněn v Německu, Polsku a
Rakousku, z dalších zemědělsky významných zemích existuje takový systém např. v USA,
Franci, Itálii nebo Španělsku. Pod zvláštním systémem zdanění se rozumí skutečnost, že
zemědělský podnik (zpravidla do určité definované velikosti dané výměrou plochy, obratem
nebo ziskem) není povinen pro účely zdanění vést účetnictví a daň je vypočítávána dle
paušálů. V Polsku většina zemědělců 2 daň z příjmu vůbec neplatí. V ČR je při zdanění
zemědělství rozhodující daň z příjmu právnických osob, resp. při zdanění příjmu
zaměstnanců zemědělských společností jde o daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti, bez vyjádření jakýchkoli „zemědělských“ specifik.
Daňové úlevy mohou mít zejména některou z následujících forem:
• zdanění příjmů zemědělců na základě paušálů bez povinnosti vést
účetnictví,
• zprůměrování příjmů za více let,
• zrychlení odpisů.
Úleva z daně z příjmu nebo majetkové daně nemění vztah mezi marginálními náklady
a marginálními zisky. Jejich vliv, podobně jako vliv úlev v oblasti příspěvků na sociální
zabezpečení, může být pouze nepřímý například v tom, že daňové úlevy motivují zemědělce
k setrvání v oboru. Takové úlevy mohou mít i negativní vliv na produkci, protože
v zemědělství mohou setrvávat relativně staří a málo produktivní zemědělci.
Možnost zprůměrování příjmu za období více (často tří) let je chápána i jako součást
risk managementu zemědělských podniků, protože může zmírňovat dopady výpadků
produkce v jednotlivých letech (OECD, 2008). S mírou progresivity zdanění se význam
využití takové možnosti zvyšuje.
Příspěvky na sociální zabezpečení
Příspěvky na sociální zabezpečení vykazují charakteristiky daně, poplatku i
pojistného. Některé státy řeší sociální zabezpečení zemědělců samostatně a systém
sociálního zabezpečení zemědělců může být oddělen od systému pro zbytek populace.
Úlevy v oblasti příspěvků na sociální zabezpečení se uplatňují např. ve Francii,
Německu, Itálii, Norsku a Polsku. V Rakousku využívají zemědělci obdobný vlastní systém
sociálního zabezpečení, dotovaný z veřejných prostředků. Protože podobné systémy
využívají i některé další profesní skupiny, nepovažuje OECD tento systém za úlevu pro
zemědělce.

Majetkové daně
Zemědělské nemovitosti bývají subjektem nulových nebo snížených daní a
preferenční opatření se uplatňují i ve zdanění převodů majetku, a to zvláště
mezigeneračních v rámci rodiny (dědická a darovací daň). Relativně vysoká hodnota
zemědělských farem 3 a skutečnost, že velká část této hodnoty je ve formě zemědělské půdy
a staveb, jsou důvodem velké důležitosti této úlevy.
Tyto daňové úlevy mohou odrazovat od odchodu ze zemědělství a zvyšovat tak
překážky pro vstup nových subjektů do zemědělství, což může brzdit žádoucí strukturální
změny současně podporované jinými opatřeními státní politiky.

2

S výjimkou specializovaných podniků – např. skleníková hospodářství, produkce drůbeže, velkovýkrmny prasat,
chov kožešinových zvířat apod.
3
Ve vztahu k hodnotě zemědělské produkce.
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Daně ze zboží a služeb
Významnou úlevou jsou nižší daně z pohonných hmot používaných pro zemědělské
účely. Historicky byla tato úleva zavedena ve 40. letech minulého století ve Velké Británii
s cílem podpořit zvýšení zemědělské produkce. I když tento cíl již řadu let aspoň
v ekonomicky vyspělých zemích není aktuální, rozšířila se tato úleva z důvodu vyrovnání
konkurenčních podmínek do mnoha dalších zemí. Snížení daně z pohonných hmot může
vést jak ke zvýšení tržní produkce, tak i netržních externalit, jako je např. zvýšená zátěž
životního prostředí. To vyplývá z posunu ekonomicky efektivního marginálního produktu
směrem k vyššímu výnosu při vyšší spotřebě pohonných hmot v důsledku relativního snížení
jejich ceny.
V mnoha zemích jsou uplatňovány úlevy ze silniční daně určené pro zemědělská
vozidla.
Pokud jde o daň z přidané hodnoty, OECD nepovažuje snížené sazby (někdy i
nulové) DPH pro zemědělské produkty za úlevu pro zemědělce, protože z nich profitují spíše
spotřebitelé než zemědělci.

Daně a daňové úlevy v českém zemědělství
Celková daňová kvóta (včetně příspěvků na sociální zabezpečení) je v ČR
1 procentní bod pod průměrem Evropské unie (27 zemí), podíl příspěvků na sociální
zabezpečení je však v rámci Evropské unie nejvyšší (EUROSTAT 2008). V mnoha zemích je
veřejné sociální zabezpečení dotováno i z ostatních daní.
Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům
většiny vyspělých zemí, zejména evropských. Podíl daňových příjmů z nepřímých daní (tj.
především DPH a spotřební daně) se v České republice (stejně jako ve většině států světa)
v posledních letech zvyšuje a převyšuje příjmy z přímých daní (tj. především daně z příjmu,
z nemovitostí atd.).
Daňové příjmy v ČR z přímých a nepřímých daní
v letech 2004 - 2008
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Oblast daní z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vývoj sazeb
daně z příjmů právnických osob je uveden v následujícím grafu:
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Sazba daně z příjmu PO v letech 2000 - 2009
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Klesající sazba daně z příjmu právnických osob neznamená automaticky pokles
daňového příjmu. Vyšší sazba daně z příjmu právnických osob vede ke zvýšení daňového
příjmu jen do určitého bodu a při jejím dalším zvyšování převažuje demotivační účinek ve
vztahu k tvorbě zisku, což je znázorňováno tzv. Lafferovou křivkou. Studie Institutu rozvoje
podnikání (IDE) při VŠE v Praze v této souvislosti uvádí sazbu daně z příjmů právnických
osob ve výši 19 % jako optimální pro současné podmínky v ČR (EURO 2009).
Vývoj sazeb z daně příjmů fyzických osob je uveden v následujícím přehledu. V roce
2008 byla zrušena daňová pásma a byla ustanovena jednotná daň pro FO ve výši 15 % 4
s tím, že se výrazně zvýšily slevy na daních.
Sazba daně z příjmu FO v letech 2000 - 2009
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Vybrané slevy na dani z příjmů fyzických osob (za jedno zdaňovací období) v Kč
Sleva na poplatníka
Sleva na manžela/manželku s příjmem do 38 040 Kč za zdaňovací období
Sleva při soustavné přípravě poplatníka na výkon povolání
Sleva na dítě

2007
7 200
4 200
2 400
6 000

2008
24 840
24 840
4 020
10 680

2009
24 840
24 840
4 020
10 680

Poznámka: slevy na dani z příjmu kompenzují u nižších příjmových skupin zvýšení daně z 12 na 15 %
Pramen: MFČR

4

Od roku 2008 není pojistné na zdravotní a sociální pojištění daňově položkou odpočitatelnou ze základu daně.
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Daňové úlevy pro zemědělce zjištěné v zahraničí jsou v určité podobě zahrnuty i do
českého daňového systému. V ČR není zdanění zemědělců ani jejich sociální zabezpečení
řešeno separátně.
V oblasti daně z příjmu (zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů) je pro zemědělce
registrované jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýhodněním možnost použít
80% výdajový paušál při zdanění příjmů z podnikání. Další daňová úleva se vztahuje ke
skutečnosti, že předmětem daně z příjmu fyzických osob nejsou příjmy získané převodem
majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila
provozování zemědělské činnosti.
Daňovou úlevou pro zemědělce je také osvobození od silniční daně vztahující se na
zemědělská vozidla a lesnické traktory včetně jejich přípojných vozidel a samojízdné a
přípojné pracovní stroje (zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční).
Velmi významnou úlevu pro zemědělce obsahuje zákon č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních, který řeší problematiku vrácení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. „zelená nafta“). V roce 2008 vratka za
„zelenou naftu“ představovala 1 517 mil. Kč.
Pokud jde o daň z nemovitosti upravenou zákonem č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, je pro zemědělství významnou úlevou ustanovení o tom, že se na ornou půdu,
chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty nevztahuje případné zvýšení daně
z nemovitosti místním koeficientem ve výši dvou- až pětinásobku daňové povinnosti
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků. Obce dále mohou osvobodit obecně závaznou
vyhláškou některé zemědělské pozemky od daně z pozemků.
DPH je upravena zákonem č. 235/2004 Sb. Zemědělská produkce spadá vesměs do
skupin zboží podléhajícího snížené sazbě, která nyní činí 9 %. Naopak většina
nakupovaných vstupů (hnojiva, prostředky ochrany rostlin, stroje apod.) podléhá základní
sazbě DPH 19 %, kdy mohou plátci DPH uplatnit nárok na odpočet daně. Pro české
zemědělství je tato úprava zvlášť důležitá, protože většinu zemědělské produkce produkují
podniky, které jsou plátci DPH. V roce 2008 tak nadměrný odpočet DPH představoval
v rezortu zemědělství 4 082 mil. Kč.

Daňové zatížení zemědělských podnikatelských subjektů
Daňové zatížení podniků v letech 2002 – 2008 odráží skutečnost zlepšující se
výkonnosti zemědělské ekonomiky danou produkční výkonností včetně úhrad za placené
veřejné zboží (dotace).
Vývoj předpisu vybraných daní v resortu zemědělství v letech 2002 - 2008 (mil. Kč)
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

daň z příjmu
podniků za resort
celkem
1 956
824
806
1 677
1 945
2 276
2 176

daň z příjmů ze
závislé činnosti

daň z nemovitostí

daň z přidané
hodnoty

1 907
1 914
2 006
2 026
1 793
1 912
1 662

1 310
1 339
1 305
1 099
1 053
1 013
957

-2 585
-1 944
-2 509
-2 919
-3 285
-3 873
-4 082

Pramen: MF ČR

Následující graf prezentuje úroveň předpisu daně z příjmů zemědělských podnikatelů
ve struktuře právnických a fyzických osob v letech 2002 – 2008.
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Vývoj daně z příjmů podniků resortů zemědělství
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Pozn.: Pokles daně z příjmů fyzických osob v roce 2007 proti roku 2006 zřejmě souvisí se
zvýšením výdajového paušálu z 50 % na 80 % pro osoby samostatně výdělečně činné podnikající
v zemědělství.

Závěr
Systémy zdanění a sociálního zabezpečení mají zásadní význam jako nástroj vládní
politiky. Jsou poměrně komplikované a v jednotlivých zemích navzájem obtížně srovnatelné.
Jejich vývoj historicky odráží konkrétní ekonomickou situaci i to, jak byly do těchto systémů
zahrnovány různé požadavky různých zájmových skupin. Podmínkou efektivního fungování
daňových systémů je jejich průběžné sledování a vyhodnocování.
OECD chápe daňové a podobné úlevy kvůli způsobu, jakým ovlivňují výrobní
rozhodování, jako potenciálně důležitou, ale obvykle nedostatečně dokladovanou formu
podpory zemědělců. Přitom uvádí i kontraproduktivní působení některých daňových úlev
Mnohé z daňových úlev zjištěných v průzkumu OECD by bylo možno nahradit
alternativními nástroji, které by byly nákladově efektivnější a lépe odpovídaly současným
politickým a ekonomickým podmínkám.(Jako alternativní nástroje lze uvažovat například
zvedení účetní povinnosti pro zemědělce v těch státech, kde dosud není obecně dána, nebo
širší využití přímých podpor vztažených ke konkrétním objektům veřejného zájmu, jako jsou
například konkrétní činnosti související péčí o krajinu, namísto problematické „zelené nafty“
či snížených daní při převodech zemědělského majetku).
V ČR je celkové daňové zatížení nižší, než je průměr zemí EU. V daňovém systému
jsou pro zemědělství obsaženy obdobné úlevy, jaké se využívají i v zahraničí. Na rozdíl od
mnohých zemí není v ČR řešeno sociální zabezpečení zemědělců mimo standardní obecný
systém. V souvislosti se zvýšenými nároky na výdaje státních rozpočtů zemí zasažených
ekonomickou krizí nelze aktuálně předpokládat další snižování daňové zátěže.
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A strong region is strong through its municipalities
Vojvodíková Barbara
Abstract:
A region is as strong as its municipalities are. It should be interest of every regional
government to support its municipalities to grow and form a strong region. This article
informs about current state of the project "The assessment model for adjudication of regional
disparities and the methodical procedure of its use" WD-41-07-1 which is a part of „Research
for Regional Disparities“ program of the Ministry of Regional Development of Czech
Republic. The project solver is ATACO s.r.o. from Ostrava. The project is aimed at analysis
of the most important disparities which influenced development of small municipalities with
500-3000 inhabitants. The article briefly describes solution methods and identification of
progressive or stagnating municipalities, that make an important input of the analysis of
individual disparities which is also described in this article.

Key words
regional disparity, assessment model, municipality,

Introduction
European Union makes a constant effort to reduce regional disparities. With new
member states joining EU in 2004 and 2007 the problem of regional disparities became even
more important. Regional disparities are understood as differences between regions, their
state at specific time or their development. The most often used measurements of these
differences are GDP per capita and employment rate. Regions in EU regional politics
represent member states or their parts (NUTS1 and NUTS 2). Our project aims at disparities
inside NUTS 2 units, disparities between LAU 1 or even LAU 2 units - individual
municipalities.
Differences detected by statistical methods have their conditions and their causes. It
might be assumed that municipalities which have roughly the same conditions – location,
population, demographic structure, etc. – would develop comparably over time. Yet it proved
otherwise. Analysis of factors which cause differences in municipalities’ development is the
subject of our research study

1 Project description
This paper describes project „The assessment model for adjudication of regional
disparities and the methodical procedure of its use“ ref. number WD-41-07-1 which is funded
by Ministry of Regional Development of Czech Republic as a part of “Research on regional
disparities“ research program. The project was started in April 2007 and shall be finished by
March 31st 2010.
1.1 Objectives
The aim of the project is searching and classification of disparities which influenced
development of individual municipalities and caused that municipality was in the course of
the last 20 years determined as either progressive or stagnating. Results of this analysis will
be put into a software tool which should provide hints for regional planning to help stagnating
municipalities keep pace with prosperous one.
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2. Approach
We have divided the project into following stages:
• Stage 1: Definition of target group of municipalities, definition of sample selection
criteria, sample selection
• Stage 2: Questionnaire preparation
• Stage 3: Data acquisition, filling-up questionnaires
• Stage 4: Analysis of disparities, assessment model design
• Stage 5: Model implementation, methodology

3 Solution
3.1 Definition of target group
We decided to focus on municipalities with population of 500-3000. This range includes
2181 municipalities with total population of 2,378,863 which represents about 23% of
10,196,838 inhabitants of Czech Republic [1]. As mentioned before these municipalities
occupy 45 % of Czech Republic’s area. The reasons behind choosing this group were
discussed in [2].
3.2 Definition of sample selection criteria, sample selection
It was out of project's scope to analyse all municipalities in the chosen target group. It
was necessary to select just a sample of municipalities. We decided to select about two
hundred municipalities. Selection was not random - the sample should represent the greatest
possible varieties of municipalities in terms of their state - demographic, infrastructure, etc.
and of their past development. That's why 3 levels of sample selection criteria were defined.
1st level criterion was our target group selector (500-3000 inhabitants). Then we had divided
all target municipalities into groups sharing similar 2nd level criteria values and then picked
municipalities with different 3rd level criteria values. Another global criterion was region of the
municipality where the aim was to select municipalities homogenously from all regions of
Czech Republic. At the end of the selection process the sample contained 213 municipalities
[2].
3.3 Questionnaire preparation
As the goal is to base the model on an a thorough analysis of municipalities'
development in the last 20 years it was necessary to gather as much data about
municipalities as possible. The first step was to find out which information is available from
public sources. Then we contacted Czech Statistical Office to know what data are available
from their databases. Finally we added information is necessary to get from local
governments. The final questionnaire contained 116 questions and tables in 17 sections plus
visitor's comments section.
3.4 Data acquisition, filling-up questionnaires
The questionnaire was rather complex and if it had to be filled-up by municipalities'
representatives it would require detailed guide describing meaning of each individual
question and value. Local administrative is overwhelmed by various statistical and
organizational enquiries and it is useless to send them another one especially with only
research purpose. We decided to fill up questionnaires ourselves from available sources and
then visit each municipality and make an interview with mayor to complete and clarify
information we had. Over 90% of mayors agreed to spare some time to answer our questions
and over 80% of interviews happened. It was better result than was expected.
Questionnaires were implemented as a web application to enable concurrent access to
their intermediate state and data stored in a database. Data of 165 municipalities were
gathered.
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3.5 Analysis of disparities
Stage 4 - Analysis of disparities, assessment model design started in November 2008.
For analysis we chose an approach where at first we marked municipalities as progressive /
neural / stagnating based on selected indicators. Then we planned to analyse several
“common sense” advantages and disadvantages of municipalities and assess their impact on
municipality being progressive, neutral or stagnating overall.
The distribution of municipalities into progressive and stagnating was made on the basis
of two groups of indicators – indicators related to population and indicators related to the
economic state. In the first place there were 5 population indicators, which were reduced into
4 in the end. From 6 economic state indicators 3 were retained for the final distribution.
Population indicators:
• Population increase
• Migration
• Commuting to work outside the municipality
• Unemployment rate
• Demographic structure – was discarded
Economical state indicators:
• Municipality’s assets: active capital
• Municipality’s assets: foreign sources – was discarded
• Subsidy per capita – was discarded
• Income per capita
• Income per hectare – was discarded
• Capital spending per capita
• Capital spending per hectare – was discarded
3.5.1 Population indicators
Indicator “population increase percentage” was the first indicator taken into account. It
was tested in a few regions and we came to conclusion that using only this indicator leads to
fairly inaccurate results. In the next step population increase trends were compared to
trends in the whole district. Correlation coefficient was used to test dependence in population
increase between municipality and district. Unfortunately, in the whole timescale since 1993
till 2006 no relation was found (years 1991 and 1992 were considerably biased by merging
and dividing of municipalities and so they were not used for calculation). Some correlations
appear in shorter intervals – about 5 years – these intervals will be subjects of further
analysis. In order to keep link to district the indicator of „average difference in population
increase between municipality and district in years 1993-2006“ was created and used.
Indicator “migration” was chosen to get better description of population increase or
decrease. From the perspective of potential to be changed the migration indicator was
preferred to natural population growth. After some tests were done the indicator of average
difference in migration between municipality and district in years 1993-2006 was chosen.
Unemployment rate - Unemployment and its development represent a good indicator of
shape of industry or services in the municipality and its neighbourhood. Even clearer picture
we can get combining it with commuting into work. For determination of progressive
municipalities we have chosen indicator „difference in average unemployment rate in years
2001-2006 between a municipality and its district“ (year-by-year progress in a municipality
and a district had not showed any provable correlation using correlation coefficient). Shorter
time interval was used because of relevant data concerning years before 2001 were not
available for the most of the municipalities.
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Commuting to work outside the municipality -It was not easy to gather data about
commuting to work and unfortunately we didn’t succeed to get data from 1991 for all
municipalities. We based our work on data from Population and Housing Census 1991 and
2001 [3], which Czech Statistical Office issued as a standalone publications regarding
commuting to work from individual municipalities. We were provided with electronic (PDF)
versions or printouts. Analysing some data we decided not to use this indicator for
progressive/stagnating division as commuting to work doesn't necessarily have negative
impact especially because related data from CSO contain only administrative dimension of
commuting (commuting to other municipality, to other district, to other region etc.) without
information about time that people are spending by commuting.
3.5.2 Economic state indicators
Municipality’s assets is one of the most important indicators of the municipality
management, its potential and strategies. In the first place we analyzed active capital and
then foreign sources. These indicators’ progress was considered in years 2000-2006 as
publicly available ARISWeb contains full set of data for this range. Older data gathered from
some municipalities will also be used in future processing. Active capital proved to be very
suitable and so for preliminary division we decided to use “average annual increase per
capita” indicator. Foreign sources on the other hand seemed misleading for the purpose of
preliminary distribution as any aggregation lead to non-consistent results.
Another important indicator of municipality prosperity is its budget. In the first proposal
we considered 5 indicators:
“Subsidy per capita”. After we applied this indicator it turned out that more accurate
analysis of income will be necessary as municipalities with huge income from other sources
thus fell into stagnating group. That’s why this indicator was discarded from the preliminary
distribution and will be applied in the later - more precise - analysis.
For first phase we decided to use “total income per capita” indicator for years 1997-2007.
Indicator total income per hectare was postponed for further analysis.
From spending side we chose “capital spending per capita” also for years 1997-2007.
Ratio for hectare was again postponed for further analysis.
3.5.3 Progressive/ Neutral / Stagnating - results
From the population indicators perspective 64 municipalities were determined as progressive,
57 as stagnating and 20 municipalities had some indicators positive while other negative
(municipalities with at least one positive indicator were taken into account). The rest of
municipalities were marked as neutral.
From economic indicators perspective 58 municipalities were determined as progressive, 59 as
stagnating and 13 municipalities had some indicators positive while other negative. The rest of
municipalities were marked as neutral.
The total of 28 municipalities had equal classification in population and economic perspectives.

3.5.4 Analysis of factors impact on progressive/neutral/stagnating state
At the time when this article is being written further analysis is in progress. From the data we
had gathered we analyse impact of various municipalities' attributes and factors on particular
municipality being progressive or stagnating in scope of either whole Czech Republic or
individual region which municipality comes from.
Statistical methods show only strongest interferences. Impact of many factors must be based
on common sense. As all attributes and factors influence development at the same time and
many of them are virtually immeasurable a significant part of analysis must be based on
common sense and experience from regional planning and not only statistical and mathematical
equations.
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Conclusions
There is probably no all-embracing answer to the question „Which disparities influence
development of smaller municipalities?“ However we will try to key-out the most important
ones. Based on our approach the following five groups of disparities were identified:

1. Location and distance
•

)

•

Travel time to regional capital (minutes)

•

Travel time to district capital (minutes)

•

Distance of 1st grade highway from municipality (kilometres)

•

Ratio of people commuting to work outside municipality to the total of economically active
inhabitants in 2001 (percent

•

altitude

2. Population density and land structure
•

Population density – municipality‘s extent (pop. per km2) (Population density – municipality‘s
extent without forests (pop. per km2)

•

municipality’s extent (km2)

•

ratio of forest land (percent)

•

number of units

3. Technical infrastructure and environment
•

drinking water, municipal water system

•

sewage

•

sewage treatment plant

•

average pollution values 1993-2006

•

old ecological burdens

•

brownfields

•

percent of extent vulnerable to floods

4. Inhabitants
•

ratio of base education and no education to total number of inhabitants in the year 2001

•

difference in ratios of inhabitants 0-14 years old between years 2007 and 1991

•

difference in ratios of inhabitants 60+ years old between years 2007 and 1991

•

sum of number of employees of three biggest employers in the municipality (number of
employees of the biggest employer in the municipality)

•

ratio of economically active inhabitants to total number of inhabitants in the year 2001

•

population in the year 2007

•

unemployment rate in the municipality in the year 2006

•

number of representatives in municipal council

5. Business
•

difference in number of self-employed inhabitants between years 2006 and 1997

•

ration of farmers to total number of businesses

•

extraction of minerals

Each of these 5 groups makes input of the model with different weight. Also individual
indicators have assigned different weights.
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At the moment we tune assignment of weights and methods of quantification of some
non countable factors. We have selected sample of 24 municipalities for verification – these
will be visited soon to gather data needed for the verification of the model.

Discussion
Assignment of weights is the most important issue in this phase of project. We are
bringing forward our concept which is based on several calculations and statistical
evaluations which cannot be described here due to its complexity. Abovementioned list of
groups is ordered by group weight and also factors inside groups are ordered by their
importance.
our research study.
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Vývoj velikostní struktury zemědělských podniků
EU: regionální pohled 1
Zdráhal Ivo
Abstrakt
Příspěvek se zabývá analýzou počtů a velikostní struktury zemědělských podniků
v členských zemích EU a navazuje užitím aktuálních dat na předchozí práce autora na toto
téma. Příspěvek tak otvírá problematiku vymezení regionu na různých úrovních. V práci je
poukázáno na problematičnost jednotného rámce zemědělské politiky ve vztahu k
heterogenní velikostní struktuře podnikatelské základny napříč a i uvnitř zemí EU, což může
vést k rozdílné účinnosti a výsledným projevům při aplikaci nástrojů zemědělské politiky.

Klíčová slova
Zemědělský podnik, velikostní struktura, analýza regionů EU

Úvod
Nové prostředí agrárních trhů
Evropské zemědělství v posledních dvou dekádách provází snaha o hledání dalších cest
podpory jeho rozvoje tak, aby sektor lépe čelil výzvám vyplývajícím z měnícího se
podnikatelského prostředí.
Boehlje (2008) poukazuje na řadu faktorů tvořících základní hybné síly, mezi
nejvýznamnější pak - globalizace produkce a spotřeby, rozšiřující se tržní příležitosti, nové
nápady – inovace a technologie, nejistota politiky a světového obchodu, rostoucí
nejistota/nestálost, nové rozměry problematiky využívání disponibilních zdrojů a další promítajících se do tvorby nové podoby nejen agrárních trhů, ale působících na celý systém
výroby potravin tj. zahrnující i výzkum, genetické a osivářské firmy a dodavatele dalšího
biologického materiálu, dodavatele ostatních vstupů, nákupce zemědělských produktů,
zpracovatele první a druhé fáze zpracování zemědělských produktů do konečných výrobků a
(malo)obchod a instituce veřejného stravování.
Za ty nejvýznamnější můžeme rozhodně považovat procesy globalizace jež jsou spojeny
s řadou kvalitativních změn ve společnosti, kdy velmi rychle narůstá vzájemná závislost
jednotlivých subjektů vnitřních i mezinárodních vztahů překračující dimenze systémů a
pravidel původně tvořených národními státy. I když se tímto pojmem setkáváme zpravidla
v souvislosti se vznikem a rostoucím vlivem transnacionálních společností, světových
řetězců a sítí, samotné procesy globalizace se dotýkají nejen ekonomických, ale i sociálních
a kulturních změn ve společnosti. Globalizace zasahuje do dříve existujících vztahů a vytváří
kvalitativně nové společenské prostředí se svými pozitivními i negativními důsledky.
(Bečvářová 2005)
Zemědělství již také není producentem pouze potravinářských výrobků, ale i produktů
pro nepotravinářské užití, jako jsou např. len, bavlna a vlna jako textilní vlákna, léčivé byliny
a další zemědělské produkty pro farmaceutické využití, řepkové a jiné oleje pro energetické
účely. Stejně tak i rychle rostoucí dřeviny na orné půdě jsou již tradičními výrobky
nepotravinářské zemědělské produkce. V nejbližších letech lze očekávat ještě větší
uplatnění zemědělské produkce jako obnovitelného zdroje energie (dřevo, biopaliva, nebo
1

Ing. Ivo Zdráhal, Ústav regionální podnikové ekonomiky, FRRMS MZLU v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: ivo.zdrahal@mendelu.cz,
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bioplyn). Takto vytvořené poptávkové stimuly se v různé míře promítnou do tradiční skladby
zemědělské produkce.
Rozvoj technologií dostává v posledních letech poněkud jiné dimenze, než jak byl
chápán v klasickém pojetí vlivu technické revoluce z počátků rozvoje moderního
(industrializovaného) zemědělství. Dnes je to zejména pokrok v oblasti biotechnologií a
komunikací, který zásadním způsobem mění výroby, stejně jako zpracování, distribuci a
spotřebu produktů zemědělského původu. (Bečvářová 2005)
Kromě faktorů nejobecnější povahy, můžeme za další skupinu faktorů ovlivňující
budoucí podobu Evropského zemědělství označit ty, související s procesem rozšiřování trhu.
Proces rozšiřování trhů obecně s sebou přináší řadu změn, které by měly mít ve svém
důsledku pozitivní vliv na rozvoj dané ekonomiky v podstatě ve třech okruzích jak
poukazuje Bečvářová a kol. (2008):
Expanze na větší trh, podporuje diferenciaci výrobců, vede k regionálním
přesunům výrobních kapacit a k růstu výroby u (nej)efektivnějších subjektů;
tím urychluje specializaci včetně potenciálu realizace úspor z rozsahu při
využití inovací,
- zvýšení konkurence na rozsáhlejším (vnitřním/společném) trhu umožňuje
zlepšení alokace výrobních faktorů směrem k (nej)efektivnějším činnostem a
subjektům; tím se vytváří i lepší východiska pro růst konkurenceschopnosti
na globalizovaném trhu,
- větší společný trh a rostoucí konkurence vyžaduje, ale současně i umožňuje
rychlejší vědeckotechnický rozvoj, vývoj nových výrobků, procesů, technologií
a postupů prostřednictvím společného (mezinárodně propojeného) výzkumu
jeho bezprostřední aplikace v praxi ve všech národních ekonomikách
zapojených do tohoto trhu.
Všechny tyto změny by měly ve svých důsledcích vést k růstu výkonnosti ekonomiky, ke
zvyšování produktivity faktorů a k růstu efektivnosti. Současně je třeba vzít v úvahu, že
s tímto procesem jsou spojeny další projevy, zejména:
- pokles účinnosti regulačních zásahů a politik, konstruovaných na principech
ochrany trhu a izolace specifických tržních segmentů v jednotlivých odvětvích
či sektorech,
- rostoucí tržní síla rozhodujících subjektů světového trhu, v daném sektoru
především finalizujících fází agrobyznysu, typu nadnárodních organizací a
sítí využívajících různých forem propojení determinujících strukturu i vývoj
globálních trhů.
Zemědělský podnik se stává součástí složitého systému, který vyžaduje, aby finální produkt,
jeho struktura, kvalita i nabídka v čase byly již od počátku výrobního procesu koncipovány na
základě znalostí poptávky stále výrazněji formované na nadnárodní úrovni.
Současná ekonomická realita tak kvalitativně mění předpoklady konkurenceschopnosti
zemědělských podniků, vyžaduje vyšší samostatnost rozhodování založeném na znalostech
nejen v oblasti výroby a optimalizace nabídky, ale i ve zvýšených nárocích na vyhodnocení
reálných predikcí vývoje trhů.
Typickým znakem zemědělských podniků je jejich poměrně značná heterogennost ať už
v zaměření produkce, typech řízení, sociálně-ekonomických souvislostech či velikostní
struktuře.
Při zkoumání agrárních trhů je možné narazit jak na velmi malé zemědělské podniky, tak i v
poslední době upoutává agrární ekonomii fenomén velmi velkých zemědělských podniků
vlastněných mnohdy kapitálem z jiných zdrojů než zemědělských (např. energetika)
pohybujících se mezi 10 až 100 tisíci hektary, a to jak v rámci jednoho regionu nebo jednající
se o vlastnické propojení zemědělských podniků z různých regionů. Tyto farmy jsou řízeny
na průmyslovém základě, jsou uplatňovány progresivní manažerské styly, nové technologie
a především silná zisková orientace a agresivní tržní chování. Velikost těchto subjektů
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umožňuje realizovat úspory z rozsahu a tak i při srovnatelné efektivnosti zemědělské výroby
dosahovat nižších jednotkových nákladů. Ve chvíli, kdy zemědělský podnik vstupuje do
konkurenčního boje s homogenním produktem, jsou to právě nízké výrobní náklady, které
mají velkou váhu při vyjednávání s odběrateli.
Velikost zemědělských podniků je také relevantní v rámci konstrukce zemědělské politiky. Při
realizaci možných úspor z rozsahu a dosahování tak nižších jednotkových nákladů velkými
zemědělskými podniky může dojít k dvěma mezním situacím (obrázek 1).
Agrární politika
umožňující přežití
malých farem

umožňující přežití
velkých farem

vede k realizaci vysokého zisku u
velkých farem,
umožňuje využití mimořádného
zisku pro růst investic a zlepšení
vstupů

zvyšuje riziko bankrotu
malých farem a jejich
odchod z trhu

obrázek 1: Souvislost volby agrární politiky a velikostní struktury

Cíl příspěvku a metodika řešení
Jak již bylo naznačeno v předchozím textu, typickým znakem zemědělských podniků je jejich
poměrně značná heterogennost. Zemědělské struktury zemí Evropské unie tvořící nyní
společný agrární trh a podléhající rámci Společné zemědělské politiky, která i při ponechání
určité volnosti na regionální úrovně hledá společná řešení, jsou stále ovlivněny historickým
vývojem dané země projevující se ve výrobní struktuře vyplývající nejen z rozdílnosti
přírodních podmínek či filozofie hospodářské politiky. Odlišnosti existují i ve vytvořených
strukturách podnikatelských základen lišících se ať už počty nebo velikostmi zemědělských
výrobců.
Příspěvek si klade za cíl poukázat na regionální rozdíly velikostní struktury zemědělských
podniků Evropské unie a s tím související souvislosti. Navazuje na již zpracované analýzy
ZDRÁHAL (2008) ZDRÁHAL (2007 a), ZDRÁHAL (2007 b), ZDRÁHAL (2007 c), SADÍLEK a
ZDRÁHAL (2006) a přináší aktualizované údaje.
V rámci komparace jsou sledovány ukazatele počtu zemědělských podniků a jejich vývoje
jak za celou Evropskou unii, za různé agregáty tak za jednotlivé země a i při rozlišení
velikostní struktury těchto podniků.
V rámci studie jsou srovnávány jednotlivé státy EU27 mezi sebou. Použité zkratky zemí a
jejich označení jsou následující: AT – Rakousko, BE – Belgie, CY – Kypr, CZ – Česká
republika, DE – Německo, DK – Dánsko, ES – Španělsko, EE – Estonsko, F – Francie, FI –
Finsko, UK – Velká Británie, EL – Řecko, HU – Maďarsko, IT – Itálie, IE – Irsko, LU –
Lucembursko, LT – Litva, LV – Lotyšsko, MT – Malta, NL –Nizozemí (popř. Holandsko), PT –
Portugalsko, PL – Polsko, SE – Švédsko, SI – Slovinsko, SK – Slovensko, BG – Bulharsko,
RO – Rumunsko.
Tyto státy byly členy Evropské Unie (EU) během sledovaného období nebo byly
kandidátskými zeměmi. V práci je uvažováno i rozdělení států EU do následujících
podskupin:
Zkratka EU27 nebo jen EU jsou zde myšleny takzvané státy EU15, ale i EU10 a Bulharsko a
Rumunsko.
Zkratka EU25 nebo jen EU jsou zde myšleny takzvané státy EU15 a EU10.
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EU10 – myšleny jsou státy přijaté v roce 2004, jmenovitě Malta, Česká republika, Kypr,
Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko.
EU15 – mezi tyto země patří: Rakousko, Belgie, Německo, Dánsko, Španělsko, Francie,
Finsko, Velká Británie, Řecko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Nizozemí (Holandsko),
Portugalsko a Švédsko.

Výsledky
Počty a velikostní struktura zemědělských podniků v EU prošli za poslední dekádu výraznými
změnami. Do začlenění států střední a východní Evropy v roce 2004 probíhal pomalý trend
poklesu celkového počtu farem. Dvě vlny rozšiřování, jak ta v roce 2004, tak i druhá
v podobě přistoupení Bulharska a Rumunska sebou přinesly významnou změnu počtů a
struktury zemědělských podniků. Původní EU 15 čítala v roce 2003 kolem 6 milionů farem,
kdežto dnes je to již necelých 15 milionů zemědělských podniků. Tento nárůst byl příznačný
především pro kategorii těch nejmenších farem do 5 hektarů, jejichž počet se zhruba
ztrojnásobil. Jak můžeme pozorovat na obrázku číslo 2, velikostní struktura zemědělských
podniků v EU 27 je tvořena především malými farmami o rozsahu obhospodařované
zemědělské půdy do 5 hektarů (70 %), následuje kategorie od 5 do 20 ha (20 %) a kategorie
od 20 do 50 ha a nad 50 ha, každá kolem 5 %.

18 000

15 000

tis.

12 000
nad 50 ha
20 ha až 50 ha
5 ha až 20 ha
do 5 ha

9 000

6 000

3 000

0
EU 15 1995 EU 15 2003 EU 25 2005 EU 27 2005

Obr. 2: Vývoj počtu zemědělských podniků v EU v posledním desetiletí
Zaměřit se pouze na porovnávání průměru by mohlo být velice ošidné a jak nám ukazuje
obrázek 3, pokud rozkryjeme velikostní struktury zemědělských podniků v každé
z evropských zemí zvlášť, dostaneme obraz Evropy, který se značně liší od hodnot “typické“
země. Příkladem zemí s výraznou převahou malých farem a minimem těch velkých je např.
Bulharsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Naopak země s výraznějším
podílem velkých zemědělských podniků jsou Dánsko, Irsko, Finsko, Švédsko. Relativně
stejné zastoupení ve všech čtyřech kategoriích je pak příznačné pro Francii a Velkou Británii.
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Obr. 3: Velikostní struktura zemědělských podniků v EU (2007)

Velikostní struktura farem v České republice je od mnohých států EU odlišná relativně
vysokým počtem na evropské poměry velkých farem nad 50 ha. Průměrná velikost
zemědělského podniku v České republice (80 ha) je vůbec největší ze členských států EU.
Provedeme-li analýzu relativního zastoupení států EU-27 ve velikostní kategorii farem do
5 ha (obrázek 4) čítajících přibližně 10 milionů subjektů v roce 2007, zaznamenáme nejvyšší
podíly připadající na Rumunsko, Polsko a Itálii dále pak Řecko, Španělsko, Maďarsko a
Bulharsko. Ostatní státy mají v této velikostní kategorii přibližně 10ti procentní podíl.
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Obr. 4: Rozložení zemědělských podniků do 5 ha mezi zeměmi EU (2007)
Kategorii farem od 5 do 50 ha (obrázek 5) v EU dominují Polsko, Rumunsko, Itálie a
Španělsko mající téměř 60ti procentní zastoupení. Tyto podniky jsou v rámci EU hojně
zastoupeny i v Německu, Francii, Řecku, Velké Británii, Rakousku a Irsku.
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Obr. 5: Rozložení zemědělských podniků od 5 do 50 ha mezi zeměmi EU (2007)
Kategorii zemědělských podniků s nejvyšší půdní vybaveností v EU-27 pak jasně dominují
největší producenti Unie a to Francie, Španělsko, Německo, Velká Británie a Itálie.
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Obr. 6: Rozložení zemědělských podniků nad 50 ha mezi zeměmi EU (2007)

Závěr
Zemědělské podniky v EU nejsou homogenní soubor, nýbrž jsou tvořeny poměrně
různorodými skupinami. Velikostní struktury popsané v tomto příspěvku se nejen liší mezi
jednotlivými členskými státy, ale diverzitu lze najít i uvnitř těchto států. Je to dáno rozdílným
historickým vývojem zemědělství jednotlivých zemí, avšak i působením dalších faktorů
způsobující procesy změny struktury zemědělství.
Analýza tak otvírá problematiku vymezení regionu na různých úrovních. Je tedy namístě
si položit otázku, zda agrární politika mající společný rámec pro všechny státy EU bude tedy
mít při této heterogenitě i shodné vlivy a povede ke stejným projevům uvnitř daných zemí, či
do jaké míry odkloní trajektorii dané země od požadovaného cíle. Bylo by tedy vhodné
v rámci politických řešení hledat individuální řešení na úrovni jednotlivých států nebo snad na
úrovni detailněji vymezených regionů s vyšším respektem k jejich specifikům? To jsou
možné otázky, kterými se budou tvůrci zemědělské politiky muset při svých rozhodnutích
zaobírat.
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Abstrakt:
Tento článek vychází z výsledků projektu WD-12-07-2 „Vymezení vhodných oblastí pro
rozvoj agroturistiky a návazností na využití jejich objektů pro incentivní cestovní ruch“, který
je řešen Českou zemědělskou univerzitou pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Je zde
uvedena kvantifikace, která byla provedena na základě pilotního šetření ve vybraných
regionech v ČR. Získané výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech a patřičně
okomentovány. Tyto výsledky by měly sloužit, jako prvotní zdroj informací o stavu venkovské
turistiky a dále budou použity k přípravě celoplošného dotazníkového šetření. V závěru
článku jsou shrnuty problémy a úkoly, které budou řešeny v následujících letech s cílem
zjistit, zda úroveň venkovské turistiky ovlivňuje disparitu mezi regiony.

Klíčová slova:
Venkovská turistika, dotazníkové šetření, pilotní studie

Úvod
Cestovní ruch je jedním z velmi důležitých nástrojů rozvoje venkova. Specifickou
vlastností cestovního ruchu je přímá závislost lokálních podnikatelských subjektů a
zemědělců na množství turistů. Pro soukromé podnikatele a zemědělce je to nový způsob
získávání rozvojového kapitálu k udržení jejich činnosti či dokonce její rozšíření. Velký
přínos je také spatřován ve vytváření pracovních příležitostí.
Pro venkovskou turistiku je specifické, že se snaží akceptovat individuální potřeby a
aktivity návštěvníků (práce na farmě, zahradě či v sadu, vyjížďky na koních, ochutnávky
domácí kuchyně, zážitek z lidové architektury, zachovalé přírody či folklóru, rybaření,
cyklovýlety, pohoda a klid). Je pro ni typické zázemí v horských a podhorských oblastech.

Cíl
Projektovým záměrem dané studie je monitorování nedostatků, problémů a
potenciálních rizik na jejichž základě by bylo možné formulovat opatření vedoucí k jejich
minimalizaci. Tyto skutečnosti byly podnětem pro provedení dotazníkového šetření, které by
mělo poskytnout velké množství informací nejen o stavu venkovské turistiky v ČR, ale mělo
by být také zdrojem informací vedoucí k dalšímu rozvoji této formy cestovního ruchu.
Harmonogram činností daného projektu byl stanoven na období od roku 2007 do 2011.
Podle harmonogramu řešení projektu byl na podzim roku 2008 vytvořen návrh formy a
obsahu dotazníku. Při tvorbě dotazníku bylo využito zkušeností odborníků z Ministerstva pro
místní rozvoj a Svazu venkovské turistiky.
Na základě připomínek a věcných poznámek byl dotazník několikrát upravován a
v konečném návrhu došlo k sestavení dotazníku. První část tvoří otázky, které jsou zdrojem
neveřejných údajů (oddíl A). Tento oddíl se skládá ze 6 okruhů otázek, které jsou zaměřeny
na získání identifikačních údajů, informací o vlastnictví objektu, formě podnikání v turistickém
ruchu, způsobu propagace daného objektu. Dále se zaměřují na využívání internetových
služeb provozovatelů a v neposlední řadě se týkají hodnocení podpory státu, kaje a obce.
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Druhá část dotazníku je zaměřena na veřejné údaje, které budou v budoucnu zveřejněny na
internetovém portálu (nebo také v tištěném katalogu). Tato část je tvořena 26 otázkami, které
se týkají identifikace daného objektu, jeho vybaveností a možnosti rekreačního vyžití.

Metodika
Proveditelnost dotazníkového šetření se ověřuje pomocí takzvané pilotní studie, která je
realizována na relativně malém vzorku respondentů a v omezeném časovém úseku. Pilotáž
pomáhá zachytit a předejít různým problémům, které by mohly později snížit kvalitu
výzkumu. Na základě tohoto šetření je ověřováno zda byla vhodně zvolena struktura
dotazníku, zda jsou otázky srozumitelně formulovány a zda jsou vhodně stanoveny škály
odpovědí. Pilotní studie nám umožňuje na základě výsledné datové matice ověřit postupy
navržené k zpracování získaných údajů. Analýza dat zjištěných z dotazníkového šetření se
provádí pomocí jednorozměrné a vícerozměrné analýzy. Jednorozměrná analýza je
založena na zkoumání jednotlivých proměnných za pomocí tabulek rozdělení četností (v
absolutní či relativní formě) a grafů těchto rozdělení (nejčastěji sloupcové či výsečové).
Vícerozměrná analýza je založena na vyjádření závislosti mezi proměnnými a provádí se za
pomocí kontingenčních tabulek.

Řešení
Distribuce dotazníků probíhá dvěma základním způsoby. V prvním případě se jedná o
metodu standardizovaného rozhovoru. Tato forma dotazování je řízena tazatelem, který má
předem připraveny otázky, trvá na dodržení jejich pořadí a především na stejné formulaci
otázek, včetně případných předepsaných variant odpovědí. Druhý způsob distribuce probíhá
elektronickou formou, která byla podmíněna požadavkem, aby dotazník mohli vyplnit lidé
z různých míst naší republiky bez nutnosti distribuce a instalace speciálních programu.
Z tohoto důvodu byl dotazník vytvořen jako šablona v aplikaci Word a dále pak jako
internetový formulář přístupný z jakéhokoli běžného webového klienta (prohlížeče).
Dotazovaní jsou o vyplnění dotazníku požádání emailem, který se skládá s průvodního
dopisu, přiloženého formuláře Word a odkazu na internetovou adresu. Elektronické vyplnění
dotazníku tedy probíhalo dvěma způsoby. První způsob je vyplnění šablony v aplikaci
Word a její následného
odeslání na emailovou adresu (určeno především těm
respondentům, kteří mají email, ale omezený přístup k internetu). Postup řešení: v aplikaci
Word byla vytvořena šablona dokumentu do které byla podle potřeby jednotlivých otázek
vložena pole formulářů pro textové odpovědi a dále pak zaškrtávací políčka. Po vytvoření
šablony došlo k jejímu uzamčení aby se respondentům zabránilo ve vytváření změn
formuláře při jeho vyplňování. Druhý způsob distribuce je pomocí internetové aplikace
dotazníku, kdy respondent jen vyplní dotazník a po jeho uložení dojde k jeho automatickému
zapsání do databáze (předpokladem zvoleného řešení je přístup k internetu). Postup řešení:
dotazník byl vytvořen jako internetová aplikace, která prohlížeči zašle prázdný formulář a
následně vyplněný formulář uloží na serveru do databáze. Z této tabulky (databáze) jsou
data vyexportována do souboru MS Excel ke statistickému vyhodnocení (zpracování).

Zhodnocení pilotního šetření
Přínos pilotní studie je spatřován především v možnosti prověření statistického
zpracování otázek a kontroly kódování jednotlivých odpovědí, které slouží jako vstupní data
k podrobným analýzám ve statistickém programu SPSS verze 16. Na základě analýzy
připomínek respondentů a kontroly vyexportovaných dat došlo k modifikaci dotazníku a k
doladění technického řešení projektu.
Distribuce dotazníků v případě pilotní studie probíhala jen formou standardizovaného
rozhovoru, což umožnilo zabezpečit velkou návratnost dotazníkového šetření.
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Cílovou skupinu pilotního průzkumu tvořili především náhodně vybrané objekty
venkovské turistiky vybrané z regionů, kde jsou vhodné podmínky pro cestovní ruch.
Distribuováno bylo celkově 77 dotazníků. Návratnost byla téměř 100% jen 2 dotazníky byly
vyřazeny pro neúplnost údajů.
Rozsah tohoto příspěvku neumožňuje podrobně informovat o všech závěrech této
studie, proto se zaměříme především na oblast týkající se podnikání v turistice, která je
předmětem šetření první části dotazníku (oddíl A). Přehled všech výsledků a závěrů z nich
plynoucích jsou uveřejněny na internetových stránkách www.rozventur.cz. Z odpovědí
vyplývá, že většina respondentů (85 %) je vlastníkem živnostenského oprávnění a podniká
jako fyzická osoba (83 %). V průměru respondenti podnikají ve venkovské turistice 9 let.
Zaměříme-li se na účetní agendu a s ní spojené platby DPH, tak lze konstatovat, že více jak
51 % respondentů jsou plátci DPH a základ daně pro podání daňového přiznání 59 %
z nich zajišťují pomocí daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), 28% vede účetnictví
podvojné a jen 21 % dotázaných provádí evidenci příjmů a nákladů paušálním odpočtem.
Vedení účetnictví přenechává externí firmě 54 % dotázaných. 46 % si vede účetnictví samo,
popřípadě tuto činnost vykonává někdo z rodiny nebo zaměstnanec.
U otázek týkajících se hrubého příjmu z turistických služeb za uplynulý rok byla
zaznamenána velmi nízká návratnost. Jediné relevantní výsledky jsou za příjmy z ubytování.
Tyto příjmy se pohybují v rozmezí 2 000 – 2 600 000 Kč za rok. Po vytvoření intervalů se
ukázalo, že příjem ve výši 50 tisíc a méně má 42 % respondentů, 51 až 100 tisíc 10 %
respondentů, 101 až 500 tisíc 11 % respondentů a více než 500 tisíc 13 % respondentů.
Následující otázky zjišťovaly, zda příjmy z turistiky představují pro respondenty hlavní zdroj
příjmů a zda respondenti mají také příjmy ze zemědělské výroby. Pro 47 % respondentů
příjem z turistiky pouze doplňuje příjmy z hlavního zaměstnání, či podnikání, a pouze pro 17
% jsou zdrojem příjmů po celý rok. Větší část dotazovaných (62 %) nemá příjmy ze
zemědělské výroby a zemědělskou výrobu jako hlavní zdroj příjmů uvádí 23 % podnikatelů.
Následující série otázek se týkala ubytovací kapacity a jejího využití. Celoročně je
kapacita objektu využita pouze u 23 % objektů. Průměrná obsazenost v sezóně je 71 %,
mimo sezónu pak 23 %. Téměř polovina dotazovaných (48 %) by pak ráda obsazenost
celkově zvýšila. Další otázky zjišťují složení klientely a její zájem o venkovskou turistiku.
Domácí turisté představují převážnou část klientely pro naprostou většinu provozovatelů –
94%. Pozitivní je také účast zahraniční klientely, kterou uvádí 47 % podniků. S tím souvisí i
otázka, která zjišťovala, co považují provozovatelé venkovské turistiky za důležité mezníky,
události a zlomy v zájmu o tuto formu turismu. Tato otázka je otevřená a nechává tak prostor
pro vyjádření dotazovaných. Provozovatelé ubytovacích zařízení spatřují velká pozitiva
v zlepšení propagace a rozvoji cykloturistiky, dále pak zlepšení životní úrovně a kvality
služeb. Pozitivní je fakt, že téměř polovina (48 %) respondentů by se ráda zúčastnila
vzdělávacích aktivit v oblasti venkovské turistiky.
Podstatné jsou také otázky týkající se zaměření venkovské turistiky. Turistiku nějakým
způsobem navázanou na zemědělskou výrobu provozuje 27 %, ale pouze 16 % prodává
vlastní zemědělské výrobky. Ekoagroturistiku provozuje 27 % a incentivní turistiku 22 %
respondentů. Další otázka směřuje pouze k respondentům, kteří zároveň podnikají v
zemědělství. Týká se subjektivního pocitu, přesněji zda se cítí být spíše zemědělcem nebo
hoteliérem. Na tuto otázku odpovědělo celkem 26 respondentů. Z nich 53 % odpovědělo, že
se cítí být zemědělcem. Následující dvě otázky se týkají rozdělení činností spojených s
turismem mezi muže a ženy. Hlavní činnosti spojené s turismem vykonává žena v 66 %
případů, muž pak ve 26 %. Ve zbývajících případech se na této činnosti podílejí obě pohlaví.
Vedlejší činnosti pak vykonává žena v 53 % případů a muž v 38 %.
V dalších analýzách došlo k hledání vazeb mezi jednotlivými otázkami. Na základě
logického posouzení vztahů byly zkoumány závislosti mezi místem ve kterém se objekt
nachází (rekreační oblast ano či ne) a otázkou týkající se hlavního zdroje příjmů. Zde byla
prokázána středně silná závislost s hodnotou kontingenčního koeficientu 0,458. Dále byla
prokázána závislost s otázkou mapující přírodní a kulturní zajímavosti. Opět se jedná o
středně silnou závislost, s hodnotou kontingenčního koeficientu 0,447. Dalším zkoumaným
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vztahem byla závislost existence příjmů ze zemědělské výroby na vybraných otázkách.
Ukázalo se, že existuje středně silná závislost na prodeji vlastních výrobků (kontingenční
koeficient je 0,505), dále pak ve vztahu k provozování ekoagroturistiky (kontingenční
koeficient je 0,445). O něco nižší závislost i když pořád velmi významná se projevila také ve
vztahu k využívání objektu po celý rok (0,332) a na provozování firemní turistiky (0,323).

Diskuze a závěr:
Z daného šetření vyplývá, že většina respondentů vlastní objekt, ve kterém provozuje
venkovskou turistiku, popřípadě ho vlastní společně z někým s rodiny. Počet let podnikání v
turistice dokazuje, že se jedná o poměrně novou formu činnosti. Jen minimální počet
respondentů podnikal v turistice již před rokem 1989. Při vyřizování objednávek pobytů
respondenti většinou nepoužívají zvláštní program ani PC. Dá se předpokládat, že to souvisí
s nepříliš vysokými počty návštěvníků. Při narůstajícím zájmu o venkovskou turistiku by ale
bylo vhodné zavést přehlednější systém v přijímání objednávek, nejlépe s využitím PC a s
objednávkami přes internet. Velké rezervy jsou spatřovány především v možnostech týkající
se celoročního využití kapacity. Průměrná obsazenost v sezóně je uspokojivá, zato mimo
sezónu je velmi nízká. Zde je spatřován velký potenciál pro rozvoj incentivní turistiky, jako
určité formy venkovské turistiky. Tato skutečnost je podpořena i vůlí a chutí respondentů
obsazenost zvýšit. Nedostatečné využití se projevuje i v příjmech. Jen pro málo
dotazovaných představuje příjem z venkovské turistiky hlavní zdroj příjmů. Překvapivá je
poměrně vysoká chuť vzdělávat se v oblasti venkovské turistiky, což naopak dokazuje
uvědomění si určitých nedostatků a potřeby rad z této turistiky. Z otázek týkajících se
klientely vyplývá, že téměř všechny objekty navštěvují většinou domácí turisté, ale více jak
polovina objektů zaznamenává i účast zahraničních turistů. Subjektivní hodnocení
provozovatelů objektů venkovské turistiky také naznačuje vzrůstající zájem populace o tuto
formu turistiky v horizontu 10 let. Přibližně polovina podnikatelů, kteří zároveň podnikají v
zemědělství se cítí být více zemědělcem než hoteliérem.
Z pilotního šetření vyplývá, že dochází ke zlepšování úrovně objektů venkovské
turistiky a že u většiny provozovatelů existuje snaha o zlepšování rozsahu i kvality služeb.
Jednoznačně se též potvrdilo, že spojení s aktivní zemědělskou výrobou zvyšuje atraktivnost
objektů venkovské turistiky, zvyšuje jejich konkurenceschopnost a vytváří možnosti
netradičních aktivit.
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Životní prostředí v krajích České republiky
Iva Živělová
Abstrakt:
Cílem strategie udržitelného rozvoje České republiky je zajištění co nejvyšší kvality
života obyvatel. Strategie je založena na třech základních pilířích udržitelnosti, a to
sociálním, ekonomickém a environmentálním. Příspěvek se zaměřuje na třetí z uvedených
pilířů, který zahrnuje přírodní zdroje a ochranu životního prostředí. Analyzuje vývoj disparit
v uvedených oblastech mezi kraji České republiky v časové řadě 2002 až 2006.

Klíčová slova:
životní prostředí, přírodní zdroje, disparity mezi regiony

Úvod
Strategie udržitelného rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády č. 1242
ze dne 8. prosince 2004. Strategie definuje hlavní i dílčí cíle nutné pro naplňování
udržitelného rozvoje, včetně nástrojů pro dosažení těchto cílů. Cíle jsou stanoveny tak, aby
co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi sociálním, ekonomickým a
environmentálním pilířem udržitelnosti. Směřují k dosažení co nejvyšší kvality života pro
současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích.
Environmentální pilíř udržitelnosti zahrnuje ochranu přírody, životního prostředí, přírodních
zdrojů a environmentální limity. Pro naplnění stanovené strategie udržitelného rozvoje je
však třeba zajistit vzájemné vazby a interakci mezi všemi pilíři.

Cíl a metodika
Cílem příspěvku je analýza vývoje disparit ve využití přírodních zdrojů a v ochraně
životního prostředí mezi regiony České republiky, vymezenými kraji, v letech 2002 až 2006.
Přírodní zdroje jsou posuzovány prostřednictvím indikátorů struktury využití půdy.
Struktura využití půdy je analyzována pomocí ukazatelů výměra regionu celkem i na 1
obyvatele, podíl výměry regionu z celkové výměry České republiky, podíl zemědělsky a
nezemědělsky využívané půdy z plochy regionu a komplexním ukazatelem koeficient
ekologické stability.
S přírodními zdroji velmi úzce souvisí i životní prostředí, jehož ochrana se v posledních
letech stává prioritou. V této souvislosti jsou sledována v jednotlivých krajích chráněná
území. U chráněných území je sledována jejich rozloha v hektarech, a základní členění dle
charakteru těchto území.
V oblasti ochrany životního prostředí je významným ukazatelem rozsah peněžních
prostředků, věnovaných na ochranu životního prostředí. Rozsah peněžních prostředků je
posuzován pomocí ukazatelů investice na ochranu životního prostředí, neinvestiční náklady
na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí.
Sledována je i produkce komunálních odpadů celkem a na jednoho obyvatele regionu.
Příspěvek uvádí dílčí výsledky výzkumu řešeného v rámci výzkumného záměru č. MSM
6215648904 Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního
sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného zemědělství,
tématického směru 05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního
zemědělství a opatření agrární a regionální politiky“ na FRRMS MZLU v Brně.
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Výsledky a diskuse
Přírodní podmínky jsou v krajích velmi různorodé a mají vliv na využívání krajiny a způsob
života v ní. Souvisí s nerostným bohatstvím, úrodností a využitelností půd pro zemědělství a
lesnictví, se zdroji pitné vody i s dopravní prostupností. To všechno ovlivňuje možnosti
rozvoje příslušného regionu a kvalitu života v něm.
Analýza vývoje disparit mezi kraji České republiky v oblasti environmentální je
v příspěvku posuzována jednak pomocí indikátorů struktury využití půdy, jednak pomocí
indikátorů zaměřených na ochranu životního prostředí.
Strukturu využití půdy je možno charakterizovat celou řadou ukazatelů, z nichž
v příspěvku jsou využity pouze některé.
Celková výměra České republiky činí 78 867 km2. K největším regionům České
republiky patří kraj Středočeský (11 015 km2) a Jihočeský kraj (10 057 km2), naopak regiony
nejmenšími jsou kraje Liberecký (3 163 km2) a kraj Karlovarský (3 315 km2).
Jiný pohled však dává srovnání podle výměry regionu na jednoho obyvatele. Z tohoto
pohledu připadá na jednoho obyvatele největší výměra v Jihočeském kraji, dále v kraji
Plzeňském a v kraji Vysočina. Nejmenší výměra na jednoho obyvatele je v hlavním městě
Praze, dále v Moravskoslezském kraji, v kraji Jihomoravském, Zlínském a Ústeckém.
Z pohledu sledování změn v uvedené časové řadě je třeba konstatovat, že k žádným
výrazným změnám nedochází, kromě menších přesunů mezi kraji Vysočina a Jihomoravský
kraj v roce 2005, daných začleněním některých obcí kraje Vysočina do Jihomoravského
kraje.
Ke krajům s výraznějším podílem zemědělsky využívané půdy patří především kraje
Středočeský, Vysočina a Jihomoravský kraj. Průměrný koeficient přírůstku napovídá, že ve
všech krajích České republiky dochází k úbytku zemědělsky obhospodařované půdy,
danému především změnou využití půdy v souvislosti s větším využitím pro stavební účely.
Z pohledu struktury využití zemědělské půdy vykazují nejvyšší procento zornění kraje
Jihomoravský a Středočeský, kde se % zornění pohybuje okolo 83 %. Nejnižší hodnota
tohoto ukazatele je dosahována v Karlovarském a Libereckém kraji, které vykazují vysoký
podíl trvalých travních porostů.
Výměra zemědělsky obhospodařované půdy se v České republice pohybuje průměrně
ve sledovaném období okolo 0,42 ha na jednoho obyvatele, přičemž rozmezí mezi
jednotlivými kraji (bez hlavního města Prahy) je 0,22 v Moravskoslezském kraji až 0,80 ha
v kraji Vysočina. Průměrná výměra orné půdy na jednoho obyvatele ČR činí 0,30 ha, přičemž
nejnižší hodnotu vykazuje Moravskoslezský kraj (0,14 ha) a nejvyšší kraj Vysočina (0,62 ha).
K dalšímu nejčastějšímu využití zemědělsky obhospodařované půdy patří především
trvalé travní porosty. Jejich zastoupení je ovlivněno zejména geografickou polohou regionu,
která podmiňuje největší podíl trvalých travních porostů, který vykazují kraje
Moravskoslezský, Zlínský a Liberecký (okolo 6,5 % z celkové výměry zemědělské půdy).
Zemědělská půda je dále využívána jako zahrady a ovocné sady, jejichž průměrná
celková výměra v České republice činí 208 799 ha, přičemž největší zastoupení mají kraje
Středočeský a Jihomoravský, nejmenší potom kraj Karlovarský.
Jihomoravský kraj je největším pěstitelem vinné révy, neboť z celkové výměry vinic
v České republice 18 395 ha připadá na Jihomoravský kraj 92 % ploch.
Z celkové plochy České republiky na nezemědělské využití připadá v průměru 46 %.
Největší podíl nezemědělského využití vykazuje, vedle hlavního města Prahy, Kraj
Karlovarský (62 %) a Liberecký (55 %). Nejnižší podíl vykazuje Středočeský kraj, Vysočina a
Jihomoravský kraj (39 %).
Z nezemědělského využití největší plochu zaujímají lesy, jejichž výměra se ve
sledované časové řadě zvyšuje, z 2 643 058 ha v roce 2002 na 2 649 149 ha v roce 2006.
Největší výměru lesů vykazuje Jihočeský, Středočeský a Plzeňský kraj.
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Další využití nezemědělsky obhospodařované půdy představují vodní plochy (v průměru
ČR 160 581 ha), zastavěné plochy (130 355 ha) a plochy ostatní (685 800 ha).
Komplexním ukazatelem, vyjadřujícím orientačně kvalitu půd v daném regionu, je
koeficient ekologické stability. Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které
stanovuje poměr stabilních (vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady, trvalé travní porosty,
lesní půda a vodní plochy) a nestabilních (orná půda, zastavěné plochy a ostatní plochy)
krajinotvorných prvků. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je daná krajina ekologicky
stabilnější. Komparace regionů České republiky pomocí ukazatele ekologické stability je
uvedena v tabulce 1.
Tab. 1 Koeficient ekologické stability

Kraj
Česká republika
Hlav. město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

2002
1,03
0,30
0,66
1,44
1,31
1,92
0,95
2,12
1,02
0,88
0,84
0,65
0,95
1,40
1,30

2003
1,04
0,30
0,66
1,44
1,31
1,92
0,95
2,14
1,02
0,88
0,84
0,65
0,96
1,40
1,30

2004
1,04
0,30
0,66
1,45
1,31
1,92
0,95
2,15
1,02
0,88
0,85
0,66
0,96
1,41
1,31

2005
1,04
0,30
0,66
1,45
1,31
1,93
0,96
2,17
1,02
0,89
0,84
0,67
0,98
1,41
1,31

2006

Průměr

1,04
0,30
0,66
1,45
1,32
1,94
0,96
2,18
1,03
0,89
0,84
0,67
0,98
1,41
1,30

1,0
0,3
0,7
1,4
1,3
1,9
1,0
2,2
1,0
0,9
0,8
0,7
1,0
1,4
1,3

Zdroj: ČSÚ

Průměrná hodnota koeficientu ekologické stability je v České republice 1,04. Z údajů
v tabulce 1 je možno odvodit, že ke krajům, v nichž je půda šetrněji využívána a hodnota
ukazatele je nad průměrem České republiky, patří Liberecký, Karlovarský, Jihočeský,
Zlínský, Plzeňský, Moravskoslezský a Královéhradecký kraj. Naopak pod průměrnou
hodnotou České republiky jsou kraje hlavní město Praha, a kraje Středočeský,
Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký, Pardubický a Ústecký. Všechny uvedené kraje
vykazují hodnotu ukazatele ekologické stability pod 1. Ve sledované časové řadě se hodnota
ukazatele snižuje, což naznačuje zhoršující se situaci.
S přírodními zdroji velmi úzce souvisí i životní prostředí. V posledních desetiletích
dochází k velkým změnám v životním prostředí a jeho ochrana se stala zásadní pro rozvoj a
kvalitu lidského života. V globalizovaném světě jsou změny v životním prostředí ovlivněny
zejména lidskou činností. Nízké přepravní náklady, společně s liberalizací trhu a s rychlým
rozvojem telekomunikačních technologií vedou k rozšiřování toků zboží, služeb, kapitálu, lidí,
technologií i informací. Důsledkem jsou změny v ovzduší, které mají pro kvalitu lidského
života nejzávaznější důsledky. Dochází však i k degradaci půdy, k vyčerpání živin,
k chemickému znečištění a narušení biologických cyklů. Tyto změny ohrožují potravinovou
bezpečnost. Dochází i ke kontaminaci vod, kdy zhoršování kvality vod je ovlivňováno
především komunálními odpady a splachy z měst.
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V souvislosti s ochranou životního prostředí jsou v jednotlivých regionech České
republiky vyčleněna chráněná krajinná území, na nichž je uplatňován zvláštní režim
hospodaření. Celkem chráněné krajinné oblasti zaujímají v České republice rozlohu
v průměru za sledované období 1 072 677 hektarů, přičemž největší podíl na této rozloze
mají kraje Jihočeský, Ústecký a Zlínský. Naopak nejmenší podíl je v kraji Jihomoravském a
Pardubickém.
V oblasti ochrany životního prostředí je významným ukazatelem rozsah peněžních
prostředků, věnovaných na ochranu životního prostředí. Vzhledem k rozdílné velikosti
regionů je účelné i sledování investic na ochranu životního prostředí v přepočtu na 1
obyvatele regionu. Údaje jsou uvedeny v tabulce 2.
V posledních letech je patrný trend mírného nárůstu výdajů na ochranu životního
prostředí. Průměrně bylo v České republice vynakládáno na 1 obyvatele 1 899 Kč celkových
investic na ochranu životního prostředí. Mezi jednotlivými kraji však existují velké rozdíly.
Nejméně bylo vynaloženo v kraji Libereckém, kde hodnota tohoto ukazatele dosáhla pouze
1 106 Kč. Dále ke krajům s nízkou úrovní investic na ochranu životního prostředí patří kraj
Vysočina (1 140 Kč), Plzeňský kraj (1 224 Kč), Jihočeský kraj (1 266 Kč), Olomoucký kraj
(1 272 Kč), Zlínský kraj (1 286 Kč) , Karlovarský kraj (1 374 Kč), Moravskoslezský kraj (1 405
Kč), Pardubický kraj (1 516 Kč) a Královéhradecký kraj (1 622 Kč). Ke krajům
s nadprůměrnou úrovní vynakládaných investic na ochranu životního prostředí patří kraj
Středočeský (2 422 Kč), Jihomoravský (2 461 Kč), Ústecký (2 771 Kč). Jednoznačně nejvíce
investic bylo vynaloženo v hlavním městě Praze, a to 3 125 Kč na jednoho obyvatele.
Tab. 2 Investice na ochranu životního prostředí celkem v Kč na 1 obyvatele
Kraj
Česká republika
Hlav. město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

2002
1 462
1 699
1 885
1 403
682
2 090
2 455
647
1 245
913
848
1 964
1 208
1 331
1 025

2003
1 898
2 380
2 553
1 010
1 110
1 758
2 531
1 209
1 445
1 128
1 324
3 479
1 700
1 279
1 227

2004
1 977
3 689
2 040
1 473
1 432
748
3 103
1 330
1 573
1 626
1 014
2 520
1 227
1 277
1 533

2005
1 971
3 655
2 016
1 469
1 427
749
3 099
1 325
1 570
1 624
1 027
2 504
1 220
1 278
1 541

2006
2 184
4 166
3 585
977
1 465
1 526
2 666
1 019
2 276
2 286
1 489
1 846
1 009
1 263
1 702

Průměr
1 899
3 125
2 422
1 266
1 224
1 374
2 771
1 106
1 622
1 516
1 140
2 461
1 272
1 286
1 405
Zdroj: ČSÚ

Prostředky vynaložené na ochranu životního prostředí zahrnují i neinvestiční výdaje,
které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí. U investic na ochranu životního
prostředí je sledován i ekonomický přínos z těchto aktivit v tis. Kč běžných cen. Ekonomický
přínos je vyčíslován pomocí tržeb z prodeje služeb na ochranu životního prostředí, tržeb z
prodeje vedlejších produktů vzniklých při činnostech spojených s ochranou životního
prostředí a z úspor z opětovného využití vedlejších produktů.
Stav životního prostředí velmi negativně ovlivňují emise skleníkových plynů, měřené
v CO2. Emise skleníkových plynů jsou v České republice, ve srovnání s ostatními státy, velmi
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vysoké a snižování jejich hodnot je velmi pomalé. Z hlediska zajištění trvale udržitelného
rozvoje je třeba snižovat tyto emise, jejichž důsledkem jsou změny klimatu, které mají
negativní dopad na hospodářství v oblasti zemědělství, vodního a lesního hospodářství i
ochrany lidského zdraví. Přehled o hodnotě emisí v jednotlivých krajích České republiky je
uveden v tabulce 3.
Tab. 3 Emise základních znečišťujících látek do ovzduší (REZZO - 3)
Kraj

Emise tuhé
celkem

t na km

Oxid siřičitý
2

celkem

t na km

Oxidy dusíku
2

celkem

t na km

2

Oxid uhelnatý
celkem

t na km

330226

0,4

210225

2,7

153341

1,9

238849

3,0

Hl. m. Praha

640

1,3

22289

4,5

3542

7,1

2417

4,9

Středočeský

4966

0,5

23221

2,1

16272

1,5

21889

2,0

Jihočeský

2991

0,3

10162

1,0

3904

0,4

8991

0,9

Plzeňský

2348

0,3

10934

1,4

4969

0,7

8162

1,1

Karlovarský

1578

0,5

16950

5,1

9103

2,7

3629

1,1

Ústecký

3701

0,7

71584

13,4

62852

11,8

13182

2,5

Liberecký

1148

0,4

3451

1,1

1788

0,6

5345

1,7

Královéhradecký

1891

0,4

8141

1,7

2528

0,5

7776

1,6

Pardubický

1875

0,4

13993

3,1

11573

2,6

7058

1,6

Vysočina

2469

0,4

2914

0,4

2472

0,4

6983

1,0

Jihomoravský

1374

0,2

4174

0,6

4024

0,6

5511

0,8

Olomoucký

1575

0,3

5917

1,1

3723

0,7

6317

1,2

Zlínský

994

0,3

6975

1,8

3015

0,8

4099

1,0

23578

4,3

Česká republika

Moravskoslezský
5678
1,0
29579
5,5
Pozn.: REZZO – 3 – velké, střední a malé zdroje znečišťování

2

137471
25,3
Zdroj: ČSÚ

Z údajů v tabulce je zřejmé, že k nejzatíženějším oblastem v České republice patří
Moravskoslezský kraj, i přes podstatné zlepšení stavu životního prostředí v posledních letech
vlivem poklesu průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a značným investicím
do ekologických opatření. Průmyslová činnost z minulosti měla a dosud má nepříznivý dopad
na kvalitu životního prostředí i v Ústeckém kraji. Silně rozvinutá povrchová těžba značně
poškodila přirozenou tvář krajiny, která se postupně obnovuje jen velmi nákladnou
rekultivací. Dobře známy jsou i problémy s emisní situací v kraji. V posledním desetiletí došlo
k výraznému zlepšení, což lze dokumentovat snižujícím se množstvím emisí, ale i přesto je
kraj vnímán jako oblast s nejpoškozenějším životním prostředím. Nežádoucí prvenství kraj
zaujímá v měrných emisích (t/km2) oxidu siřičitého a oxidů dusíku.
Z pohledu celé České republiky docházelo do roku 1999 k poklesu emise
skleníkových plynů (viz obr. 1), od roku 2000 však pokračuje nárůst, zejména vlivem nárůstu
emisí ze zpracovatelského průmyslu, ze zvyšování přepravních výkonů silniční dopravy. Na
vývoj emisí skleníkových plynů působí negativně i složení primárních energetických zdrojů,
charakteristické vysokým podílem tuhých paliv a vysokou energetickou náročností
hospodářství, spojenou s relativně vyšším podílem průmyslových odvětví. České republice
se tak nedaří naplňovat stanovený cíl, předpokládající snížení emisí na cca 8,2 tuny na 1
obyvatele, což byla úroveň dosahovaná státy EU-15 v roce 2000. Na nepříznivých
hodnotách se podílejí zejména kraje Moravskoslezský, Ústecký a částečně i Středočeský.
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Obr. 1 Emise CO2 na 1 obyvatele

Stav životního prostředí ovlivňuje i produkce komunálních odpadů. Údaje o produkci
odpadů, připadajících na 1 obyvatele, jsou uvedeny v tabulce 4. Způsoby nakládání
s odpady jsou, v návaznosti na EU, rozděleny do dvou skupin, a to na využívání odpadů a
odstraňování odpadů.
Tab. 4 Produkce komunálních odpadů v t na 1 obyvatele
Kraj
Česká republika
Hlav. město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

2002
0,279
0,345
0,351
0,302
0,238
0,273
0,327
0,304
0,259
0,274
0,274
0,239
0,256
0,292
0,174

2003

2004

0,280
0,264
0,325
0,309
0,236
0,296
0,316
0,288
0,258
0,267
0,269
0,280
0,261
0,282
0,256

0,278
0,263
0,309
0,320
0,242
0,295
0,313
0,283
0,239
0,269
0,271
0,271
0,266
0,286
0,262

2005
0,289
0,270
0,346
0,280
0,285
0,289
0,316
0,275
0,281
0,271
0,264
0,264
0,275
0,271
0,298

2006
0,295
0,278
0,339
0,289
0,305
0,302
0,319
0,276
0,278
0,290
0,305
0,283
0,283
0,288
0,288

Průměr
0,284
0,284
0,334
0,300
0,261
0,291
0,318
0,285
0,263
0,274
0,277
0,267
0,268
0,284
0,256

Zdroj: ČSÚ

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje jako hlavní cíl využívání
odpadů s upřednostňováním recyklace a s materiálovým využitím komunálních odpadů.
V této oblasti je možno zaznamenat pozitivní vývoj, zejména při využití odpadů na
rekultivace, terénní úpravy apod. Problematická zůstává situace v oblasti komunálního
odpadu, kde se nedaří přibližovat se stanovenému cíli a převážná část komunálních odpadů
je ukládána na skládky. Důvodem jsou především nízké poplatky za ukládání na skládky,
které nemotivují k využití jiných metod nakládání s odpady.
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Závěr
Strategickým cílem udržitelného rozvoje České republiky v oblasti environmentální je
zajištění co nejlepší kvality všech složek životního prostředí, včetně fungování jejich
vzájemných vazeb. Kvalitu je zapotřebí dále zvyšovat a vytvářet tak podmínky pro postupnou
regeneraci krajiny, pro minimalizaci a eliminaci rizik pro lidské zdraví a pro postupnou
regeneraci živé přírody. Současně je zapotřebí uchovat přírodní bohatství v co nejvyšší
ekonomicky a sociálně přijatelné míře.
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Ekonomika
Region s významným ekonomickým potenciálem.
Jeden z největších HDP v rámci ČR.
Kraj s nejvyšším počtem investic v roce 2008 *
• celkem 36 investic v hodnotě 1605,37 mil. Kč
• 17 % z celkového počtu v ČR
• 5 % z celkového objemu investic
* Výpočet na základě údajů agentury CzechInvest

Nezaměstnanost kraje
(k 30. 9. 2009)
Průměrná měsíční mzda
(2. Q. 2009)
Meziroční nárůst
Zdroj: CSÚ

9,5 % (ČR 8,6 %)
21 494 Kč (ČR 22 992 Kč)
4,2 % (2,8 % za ČR)
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Struktura nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 30.9.2009
Počet nezaměstnaných
v tom

Území
celkem

muži

ženy

Absolventi
škol
a mladiství

Volná
pracovní
místa

Počet
uchazečů
na 1 volné
místo

Míra
nezaměst.
(%)

Blansko

5 957

2 932

3 025

543

162

36,8

10,9

Brno-město

17 631

8 689

8 942

655

1 882

9,4

8,0

Brno-venkov

7 943

3 857

4 086

811

715

11,1

7,4

Břeclav

5 934

2 925

3 009

672

286

20,7

9,7

Hodonín

11 207

5 749

5 458

989

589

19,0

14,0

Vyškov

4 007

2 012

1 995

496

110

36,4

8,6

Znojmo

6 808

3 262

3 546

654

291

23,4

11,6

Jihomoravský kraj

59 487

29 426

30 061

4 820

4 035

14,7

9,5

Česká republika

500 812

247 499

253 313

38 026

38 844

12,9

8,6
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Míra nezaměstnanosti ke 30.9.2008 a 30.9.2009 v okresech Jihomoravského kraje
2008

2009

15,0
14,0

14,0
13,0

11,6

Míra nezaměstnanosti [%]

12,0
10,9

11,0

9,7

10,0

9,5

9,5
8,6

9,0

8,2

8,0

8,0

8,6

7,4

7,0
6,0

5,7

6,1

5,7

5,6

5,3

5,0

4,5

4,3

4,0
3,0
Blansko

Brno-město Brno-venkov

Břeclav

Hodonín
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Vyškov

Znojmo

Jihomoravský
kraj

ČR

Strategické dokumenty JMK

Program rozvoje kraje 2010-2013
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů
2010-11
Regionální strategie cílené a dlouhodobé podpory integrace
cizinců na území JMK 2010-15
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Regionální Inovační Strategie - www.RIS3.cz
Soubor opatření na řešení potřeb podnikatelských subjektů,
které byly identifikovány na základě průzkumu
podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v JMK.
Transfer technologii
–

Poradenství a služby

–

Lidské zdroje

–

Internacionalizace
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Dotační programy JMK
• Program rozvoje venkova
• Podpora „cyklo“
• Podpora zemědělství
•Podpora CR
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Technologický inkubátor VUT
• první a největší institucí svého druhu v ČR
• otevřen v roce 2003
• součást areálu VUT v Brně pod Palackého vrchem
• rozloha téměř 1.200 m2
• prostory k pronájmu, technické a kancelářské prostory
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Technologický inkubátor II.
• dokončeno v lednu 2008
• 2 900 m2 prostor v pěti podlažích pro 25 inovačních firem
• kancelářské a laboratorní prostory k pronájmu za zvýhodněných podmínek
• poradenské služby pro začínající podnikatele
• investice cca 90 mil Kč
• investor: Jihomoravský kraj
• partneři: Vysoké učení technické Brno a Jihomoravské inovační centrum
• provozovatel: Jihomoravské inovační centrum
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Biotechnologický inkubátor INBIT
• 2 957 m2 plochy pro asi 25 začínajících biotechnologických firem
• v prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity
• otevřen v říjnu 2008
• kancelářské a laboratorní prostory za zvýhodněných podmínek
• poradenské služby pro biotechnologické firmy
• celkové náklady projektu cca 174 mil Kč
• investor: Jihomoravský kraj
• provozovatel: Jihomoravské inovační centrum
• odborný garant: Masarykova univerzita
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Letiště Brno-Tuřany
Mezinárodní letiště I. kategorie.
V roce 2008 odbaveno 506 174 cestujících.
Projekty realizované z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu:
• 2005 - 2006 - nový odbavovací terminál
• 2008 - dva speciální letištní autobusy pro přepravu cestujících
mezi odbavovacími halami a dopravními letouny
• 2010 - cisternová automobilová stříkačka
• 2010 - komplexní zabezpečení areálu letiště
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CERIT Science Park
Brno Centre for Education, Research and Innovations in ICT

Science museum

Cíl:
• podpořit začínající podnikatele v oblasti
informačních technologií
prostřednictvím vybudování
specializované infrastruktury
• Popularizace vědy, výzkumu
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Rozvoj lázeňství v JMK

• Pasohlávky
• Lednice u Brna
• Ostrov u Macochy
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Mapa podpořených cyklostezek v roce 2008
Vyškov
Ulice Mlýnská Sochorova

Výstavba cyklostezky
podél silnice
2100 m
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Děkuji za pozornost
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
www.kr-jihomoravsky.cz
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Aktuální otázky regionální politiky
v České republice
RNDr. Josef Postránecký
ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj
Josef.Postranecky@mmr.cz
www.mmr.cz
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Cíle kohezní politiky EU

„Posilování hospodářské a sociální soudržnosti s cílem podporovat harmonický,
vyvážený a udržitelný rozvoj Společenství“- Nařízení 1083/2006

Cíl Konvergence – podpora růstu a vytváření pracovních míst v nejméně
rozvinutých členských státech a regionech (HDP/obyv. menší než 75%
průměru EU)
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – podpora mimo
nejméně rozvinuté regiony s cílem posílit atraktivnost regionů spolu se
zaměstnaností (investice do lidského kapitálu, inovací, podpora
znalostní společnosti, atd.)
Cíl Evropská územní spolupráce – posílit přeshraniční spolupráci
prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ
(integrovaný územní rozvoj, posílení meziregionální spolupráce,
výměna zkušeností, apod.)
Probíhá diskuse o budoucnosti kohezní politiky po r.2013
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Realizace kohezní politiky EU
Nástrojem realizace KP (2007-2013) jsou tři fondy EU:
Strukturální fondy:
- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
- Evropský sociální fond (ESF)
Fond soudržnosti (FS)

ČR v období 2007-2013 má k dispozici 26,69 mld. EUR, jejichž čerpání
probíhá na základě 26 Operačních programů:
- 8 Tématických operačních programů (Cíl Konvergence)
- 7 Regionálních operačních programů (Cíl Konvergence)
- 2 Operační programy pro hl. m. Prahu (Cíl RKaZ)
- 5 Preshraniční operační programy (Cíl Evr. územ. spolupráce)
- 2 Nadnárodní OP
- Síťový operační program ESPON a INTERACT II
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Strategie regionálního rozvoje
České republiky pro léta 2007–2013
Schválena dne 17.5.2006 (usnesením vlády ČR č. 560 )

Globální cíl SRR:
•

vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj regionů, který povede ke zvyšování
úrovně kvality života obyvatelstva

Strategické cíle SRR:
•
•
•

rozvojově zaměřený cíl (růst a konkurenceschopnost) – zvýšení
ekonomického potenciálu, konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů
ČR na úroveň srovnatelnou s vyspělými regiony Evropy
disparitně zaměřený cíl (vyvážený rozvoj regionů) – zastavení růstu a
postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit a využívání specifik
území
instrumentální cíl – institucionální zabezpečení strategie a zvýšení
implementační kapacity

Cíle SRR jsou realizovány prostřednictvím věcně zaměřených priorit a opatření
rozvržených do 8 prioritních okruhů.
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Návaznost strategických dokumentů
Strategie regionálního rozvoje ČR
(SRR)

Politika územního rozvoje ČR
2008
(PUR)

Zákon č. 248/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů





Program rozvoje kraje
(PRK)

Zásady územního rozvoje
(ZUR)





Rozvojové dokumenty měst a obcí

Územní plán obce
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Vazby územního a regionálního rozvoje
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Vymezení PUR a SRR
Územní záběr PUR, ZUR:

Územní záběr SRR, PRK:

Komplexní územní pokrytí
příslušných územních jednotek

Selektivní charakter politiky ve
vymezených oblastech

Obsahové hledisko PUR, ZUR:

Obsahové hledisko SRR, PRK:

Územně technické předpoklady
(obsahově selektivní)

Komplexní sociálně ekonomický
charakter
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Politika územního rozvoje ČR 2008
• Nový celorepublikový nástroj územního plánování:
– koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí
– koordinuje resortní koncepce s průmětem do území
• Obsahuje:
– republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území
– rozvojové oblasti a osy (se zvýšenými požadavky na změny v území
z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu)
– specifické oblasti (ve kterých se projevují problémy z hlediska
udržitelného rozvoje území)
– koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury mezinárodního,
republikového a nadkrajského významu
• Více informací: http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008
Schválena vládou 20 července 2009 usnesením č.929/2009
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Finanční nástroje: národní regionální programy
Podpora obnovy venkova
5 dotačních titulů:






DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb obcí
DT č. 5 - Podpora zapojení rómské komunity do života obce a společnosti

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití
2 dotační tituly:

 DT č.1 – Infrastruktura a rekonstrukce
 DT č.2 - Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou
2 dotační tituly:
 DT č.1 - Příjemcem jsou obce, svazky obcí a kraje, pokud byl pro jejich území v důsledku
pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (až 100% dotace)
 DT č.2 – Příjemcem jsou obce, svazky obcí a kraje postižené živelní nebo jinou pohromou,
pokud nebyl pro jejich území v jejím důsledku vyhlášen stav nebezpečí nebo
nouzový stav (max. 80%dotace)

Bezbariérové obce (nový program)

366

Přehled regionálních programů realizovaných
v letech 2006 až 2008

Rok

2006

2007
2008
Celkem

Žádosti
o dotace

Podpora obnovy
venkova

Podpora obnovy
bývalých
vojenských
areálů k
obecnímu využití

počet
akcí

počet
akcí

mil. Kč

mil. Kč

Obnova obecního
a kraj. majetku
postiženého
živelní nebo jinou
pohromou
počet
akcí

mil. Kč

žádáno

458

349

0

0

823

918

uspokojeno

332

140

0

0

523

651

žádáno

624

201

44

308

557

1013

uspokojeno

306

78

37

134

689

967

žádáno

492

121

56

367

135

216

uspokojeno

448

110

37

126

282

489

671

100

675

1515

2147

328

74

260

1494

2107

žádáno

1574
367

uspokojeno

1086

10

Projekty výzkumu a vývoje
Stávající program WD – Výzkum pro řešení regionálních
disparit 2007 – 2011
Podprogramy:
podpora regionálního rozvoje - 17 řešených projektů
cestovní ruch - 2 řešené projekty
bydlení - 1 řešený projekt
územní plánování - 3 řešené projekty
Výdaje 2008 - 23,5 mil. Kč, 2009 – 29,2 mil. Kč, 2010 – 26,6 mil. Kč,
2011 – 22,6 mil.
Nový výzkumný program bude připraven Ministerstvem pro místní
rozvoj a jeho realizaci bude zajišťovat nově zřizovaná Technologická
agentura.
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IPRM - Integrovaný plán rozvoje měst
Integrovaný plán rozvoje města obsahuje soubor vzájemně
obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány
ve vybrané zóně města
(problémové sídliště)
Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání z Integrovaného operačního
programu (IOP) oblasti intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových
sídlištích. Pro tuto oblast intervence je na období 2007-2013 alokována
částka 192 573 322 EUR
Oblast intervence přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení a
zaměří se na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť
měst nad 20 tisíc obyvatel.
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Děkuji za pozornost
RNDr. Josef Postránecký
ředitel odboru rozvoje a
strategie regionální politiky
Josef.Postranecky@mmr.cz

www.mmr.cz
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Podpora rozvoje Moravskoslezského kraje
nejen z evropských prostředků

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Pavlína Volná

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
oddělení strukturálních fondů
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Program prezentace
1.

Rozvoj Moravskoslezského kraje
•
Náplň činnosti odboru regionálního rozvoje a cestního
ruchu

2.

Globální granty realizované MSK v rámci OP VK
•
Stručné seznámení s OP VK
•
Globální granty realizované MSK
•
Pravidla globálních grantů, výzvy
•
Moţná doba realizace, výše finanční podpory
•
Co lze proplatit/způsobilé výdaje

3.

Kontaktní informace
•
Webové stránky
•
Infomail
•
Kontaktní osoby
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Rozvoj Moravskoslezského kraje

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

činnost odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu
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Rozvoj Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu zajišťuje:
•
Dotace pro obce (např. program obnovy venkova)
•
Administraci operačního programu přeshraniční spolupráce (ČRPL, ČR-SR)
•
Rozvoj klastrových organizací
•
Administraci operačního programu na podporu mikroregionů,
podporu informačních center
•
Program pro podporu lyžařských běžeckých tras a turistiky
•
Rozběhnutí průmyslové zóny Nošovice
•
Individuální dotace obcím v okolí nošovické zóny určené na
dopravní infrastrukturu
•
Podporu rozvoje brownfields a průmyslových zón
•
Udržitelnost v rámci již zrealizovaných grantových schémat
Společného regionálního operačního programu
•
Vyhlášení, sběr, hodnocení, realizaci, kontrolu a vyúčtování čtyř
globálních grantů v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
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Globální granty realizované Moravskoslezským krajem
v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

základní informace
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Základní informace
Co je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)?
•

Cíl?
•

OP VK je nový neinvestiční program na léta 2007 – 2013, v jehoţ rámci je
moţno čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na oblast
vzdělávání
Cílem je zkvalitnění systémů vzdělávání, jejich propojení do komplexního
systému celoţivotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoj

Kdo je Řídícím orgánem?

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V jaké pozici vystupuje Moravskoslezský kraj?

•

Moravskoslezský kraj působí jako zprostředkující subjekt, tzn., ţe bude sám
přerozdělovat prostředky, přijímat ţádosti, kontrolovat apod.

Kolik přerozdělí kraj finančních prostředků?

•
•

Kraj přerozdělí prostředky ve výši 2,1 mld. Kč!
Z 85 % se jedná o prostředky Evropského sociálního fondu, z 15 % o
prostředky státního rozpočtu. Moravskoslezský kraj přerozdělí nejvíce
prostředků ze všech krajů
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Typy projektů
MŠMT – ŘO OP VK

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZS - kraj
GG
Grantové projekty
GP

Individuální projekty
IP (dva a více
regiony NUTS 2)
377

GG realizované MSK v rámci OP VK
Prioritní osa 1
•
•

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

•

Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení

Prioritní osa 3
•

Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího
vzdělávání
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Pravidla GG
Kdo může předložit projekt?
•
Školy a školská zařízení
•
Sdruţení a asociace škol
•
Nestátní neziskové organizace
•
Města, obce

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pro koho je určen (cílová skupina)? Např.:
•
Ţáci škol a školských zařízení
•
Pracovníci škol a školských zařízení, lektoři
•
Pracovníci působící v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a
mládeţe
Na co je možno čerpat (aktivity)? Např.:
•
Zavádění nových vyučovacích metod
•
Podpora výuky v cizích jazycích
•
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
•
Rozvoj sítí a partnerství
Délka projektu, finanční rozpětí?
•
Maximálně na tři roky (dle výzvy)
•
400 tis. Kč – 25 mil. Kč
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Kritéria oprávněnosti
Jaké podmínky musí splňovat žadatel?

•
•
•
•

Musí být oprávněn předkládat do dané oblasti podpory
Jen právnické osoby, sídlo na území ČR
Zodpovědný za přípravu a řízení projektu
Nesmí mít dluh vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám

Místo realizace?

•

Aktivity musí mít dopad na území Moravskoslezského kraje

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Cílové skupiny?

•
•

Dle oblastí podpor
Vţdy z Moravskoslezského kraje

Aktivity?
•

Jen stanovené výzvou, ne projektové!

Partnerství?
•
•
•

S finančním nebo nefinančním příspěvkem
Sídlo na území ČR
Nezastupitelná role (nesmí se jednat o dodavatele sluţeb!!!)
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Co lze proplatit?
Způsobilé výdaje:
•
Osobní výdaje
•
Cestovní náhrady
•
Zařízení – max 25 %
•
Místní kancelář – max 8 %
•
Nákup služeb – max 49 %
•
Stavební úpravy
•
Přímá podpora – max 20 %
•
Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy
•
DPH
Křížové financování:
•
Investice
•
Stanoveny procentní sazbou 9%, upraveno výzvou
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Finanční alokace pro MSK – 2,1 mld. Kč
Z toho na prioritní osu 1: cca 1,6 mld. Kč
•
•

V první výzvě jiţ rozděleno 257 mil. Kč
V druhé výzvě plánováno rozdělit 540 mil. Kč

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Z toho na prioritní osu 3: cca 543 mil. Kč
•

V tuto chvíli probíhá první výzva, na kterou je určeno 193
mil. Kč
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1. výzva, PO 1 - shrnutí
Oblast podpory 1.1:

Předloţeno 182 žádostí (např. školy a školská zařízení 122, PO 18, NNO 12, VŠ 10)
Nárokované finance v nich: 1.245.215.034,33 Kč
Schváleno 47 (+ 11 v zásobníku)
Schválené finance v nich: 183.068.106,25 Kč ( + 62.886.878,12 Kč)

Oblast podpory 1.2:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Předloţeno 43 žádostí (např. školy a školská zařízení 27, NNO 9)
Nárokované finance v nich: 197.078.355,51 Kč
Schváleno 10 ţádostí
Schválené finance v nich: 29.589.217,49 Kč

Oblast podpory 1.3:

Předloţeno 36 žádostí (např. školy a školská zařízení 16, NNO 9, VŠ 8)
Nárokované finance v nich: 255.605.877,73 Kč
Schváleno 9 žádostí
Schválené finance v nich: 51.339.627,97 Kč
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2. výzva, PO 1 - shrnutí
Oblast podpory 1.1:

Předloţeno 191 žádostí (např. školy a školská zařízení 122, PO 18, NNO 12, VŠ 10)
Nárokované finance v nich: 1.046.174.270,31 Kč
Doporučeno k financování 55 (+ 6 v zásobníku)
Schválené finance v nich: 250.996.145,61 Kč ( + 46.195.824,60 Kč)

Oblast podpory 1.2:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Předloţeno 62 žádostí (např. školy a školská zařízení 27, NNO 9)
Nárokované finance v nich: 295.011.363,54 Kč
Doporučeno k financování 28 žádostí
Schválené finance v nich: 120.751.348,81 Kč

Oblast podpory 1.3:

Předloţeno 57 žádostí (např. školy a školská zařízení 16, NNO 9, VŠ 8)
Nárokované finance v nich: 296.320.567,59 Kč
Schváleno 30 žádostí
Schválené finance v nich: 132.338.443,82 Kč
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Kontaktní údaje, webové stránky
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Webové stránky, infomail
Kontaktní e-mail:
•
opvk@kr-moravskoslezsky.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Webové stránky:
•
www.nuts2moravskoslezsko.cz, odkaz OP VK
•
www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz Evropská unie
•
Aktuální informace, obecné informace o GG, dokumentace ke stažení,
kontakty, informace k výzvám

Kontaktní místo:
•
Oddělení strukturálních fondů, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
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Kontaktní osoby – oddělení strukturálních fondů
Vedoucí oddělení
Ing. Kateřina Kučová
E-mail: katerina.kucova@kr-moravskoslezsky.cz
Tel: 595 622 937
Oblast podpory 1.1
Bc. Andrea Šimoníková, projektový manaţer pro globální granty, gestor oblasti podpory
E-mail: andrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.cz
Tel.: 595 622 932

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast podpory 1.2
Mgr. Nazim Afana, projektový manaţer pro globální granty, gestor oblasti podpory
E-mail: nazim.afana@kr-moravskoslezsky.cz
Tel.: 595 622 755
Oblast podpory 1.3
Mgr. Jan Smiga, projektový manaţer pro globální granty, gestor oblasti podpory
E-mail: jan.smiga@kr-moravskoslezsky.cz
Tel.: 595 622 319
Oblast podpory 3.2
Ing. Ivona Crháková, projektovýí manaţer pro globální granty, gestor oblasti podpory
E-mail: ivona.crhakova@kr-moravskoslezsky.cz
Tel.: 595 622 403
Publicita, kontaktní osoba
Ing. Pavlína Volná, projektový manaţer pro technickou pomoc
E-mail: pavlina.volna@kr-moravskoslezsky.cz
Tel.: 595 622 756
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný zbytek dne
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Národní síť
Místních akčních skupin
České republiky, o.s.

Bc. František Winter

Brno 15.10.2009
389

 trocha historie
 průběh LEADERU v ČR
 činnost výboru NS MAS ČR
 akce pořádané NS MAS ČR
 partneři NS MAS ČR
 mezinárodní spolupráce
 zapojení do Celostátní a Evropské sítě venkova
 cíle pro období 2009 – 2010
 závěr
390

Vývoj NS MAS ČR v letech 2005 do dnešní podoby



6.11.2005 u příležitosti Mezinárodní konference o venkovu vznikla
Národní síť rozvoje venkova, kterou zakládá 23 MAS z ČR



20.-22.9.2006 jednání Národní konference o venkovu, na základě
dohody mezi NSRV a ostatními MAS příprava budování NS MAS ČR



11.4.2007 Volební konference Národní sítě rozvoje venkova a
založení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s.



registrace občanského sdružení u MV ČR ( 12.4.2007)
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Historie LEADER v České republice








LEADER + 2004 – 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER ČR 2008
LEADER 2007-2013
- první výběr rok 2008 (48 MAS)
- druhý výběr rok 2009 (32 + 32 MAS)
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Podpořeno
10 MAS z ČR
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Podpořeno
15 MAS z ČR
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Podpořeno
20 MAS z ČR
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Podpořeno
23 MAS z ČR
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397

Žadatelů 6
podpořeno 5
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Činnost výboru NS MAS
 aktivní účast při tvorbě a připomínkování pravidel PRV Osa IV., prosazovat zájmy MAS a
sledovat proces realizace tohoto opatření
 asistence při vyhledávání partnerů pro projekty spolupráce
 prosazování metody LEADER do dotačních programů krajů v ČR
 uzavření partnerských smluv s dalšími partnery (MMR ČR)
 organizace NS na krajské úrovni
 zapojení NS MAS do mezinárodních struktur ELARD
 příprava Národní konference o venkovu 2009
 zajištění vzdělávání manažerů venkova

400

 projednává a konzultuje s MZe a SZIF tvorbu pravidel projektů spolupráce
 zástupci výboru NS MAS se zúčastňovali pracovních skupin MV EAFRD
 členové výboru aktivně pracují v Národní observatoři venkova
 má svého zástupce v MV EAFRD
 založil pracovní skupinu LEADER
 zavedl elektronický zpravodaj
 pracuje na ustanovení krajských sdružení NS MAS
 aktivně se zapojil do činnosti Celostátní sítě venkova ČR
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Národní konference v Humpolci

402

Konference NS MAS ČR v Praze
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Výstava Země živitelka 2009 ve spolupráci s MZe, SPOV, AK ČR a NOV.

404

Schůzka MAS realizujících LEADER 2007 – 2013
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Partneři NS MAS ČR, o.s.
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Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR
Národní síť Místních akčních skupin ČR se stala členem
Evropské asociace pro rozvoj venkova Leader
Místopředsedkyně NS MAS PhDr. Jitka Doubnerová
se zúčastnila konference na Kypru ve dnech
16. – 17. 10. 2008
Stala se zástupkyní NS MAS ČR v Evropské asociaci
Pro rozvoj venkova Leader

Europen LEADER Association for
Rural Development

Na této konferenci připojila svůj podpis za Českou republiku pod deklaraci, kterou můžete shlédnout
na našich webových stránkách. Tuto deklaraci podepsali také zástupci Irska, Řecka, Francie,
Portugalska, Španělska, Litvy, Maďarska, Finska, Skotska, Severního Irska a Belgie.
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Celostátní síť venkova

Podvýbor
LEADER
Pracovní skupina

MZe
Řídící orgán
rozhodovací funk.

Koordinační
výbor
poradní funkce

Sekretariát
výkonná funkce

Tématické
pracovní skupiny

Členové Sítě
na národní
úrovni

Regionální a
Krajské sítě
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Členové Sítě
na regionální a
krajské úrovni

Aktivity NS MAS ČR v Evropské síti pro venkov

V rámci spolupráce Národní sítě Místních akčních skupin České republiky
a Ministerstva zemědělství, respektive Celostátní sítě pro venkov, se zasedání
Evropské sítě venkova pravidelně zúčastňuje druhý místopředseda NS MAS
Jan Florian.
Pro činnost NS je velmi důležité získávat informace přímo z Bruselu.
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Cíle NS MAS ČR pro období 2009 - 2010
 dosáhnout konsenzu a prosazení partnerské spolupráce mezi NS MAS ČR, MZe ČR a SZIF
 snažit se o navýšení alokace finančních prostředků pro Osu IV.
 aktivně se podílet na připomínkování pravidel PRV- Osy IV., prosazovat zájmy MAS a sledovat
proces realizace tohoto opatření
 aktivně se zapojit do Celostátní sítě venkova ČR
 uzavřít partnerskou smlouvu s MMR ČR
 aktivní zapojení NS MAS ČR do mezinárodních struktur – ELARD a Evropské sítě venkova,
zejména pak v podvýboru LEADER této sítě
 propagace metody LEADER na regionální úrovni
 ve spolupráci se svými partnery uspořádat každoročně konferenci o venkovu
 propagovat činnost NS MAS ČR a jejich členů na domácí i zahraniční půdě (výstavy)
 prosazovat znovuotevření programu LEADER ČR, nebo jiného programu pro rozvoj venkova
 nadále svolávat jednání Výboru NS MAS ČR alespoň jedenkráte za dva měsíce
 stát se silnou neziskovou organizací, která dokáže pomoci našemu venkovu
410

Pár číselných údajů závěrem



v rámci celé České republiky působí cca 160 Místních akčních skupin



tyto MAS jsou organizovány z 60% jako o.s. a 37 % jako o.p.s.



116 MAS je členem Národní sítě – počet stále roste



v NS MAS ČR je zahrnuto území 4 502 obcí a měst, tj. 72% z celkového počtu měst a obcí ČR



rozloha území, na němž je uplatňována metoda Leader je 73% celkové rozlohy ČR
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Děkuji Vám za pozornost

Národní síť místních akčních skupin
České republiky, o.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
telefon: +420 583 285 615
mobil: +420 602 533 707
info@nsmascr.cz
www.nsmascr.cz
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