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Přímé platby v ekonomických a regionálních souvislostech 

evropského modelu zemědělství  

Direct payments in the economic and regional context of 
the European model of agriculture 

 

Věra Bečvářová  

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá jedním z rozhodujících nástrojů současné agrární politiky, přímými 
platbami. Charakterizuje ekonomickou podstatu tohoto typu transferu v rámci redistribučních 
procesů hospodářské politiky obecně. Zabývá se jednotlivými složkami ekonomických 
nákladů a potenciálními účinky přímých plateb  v rámci současného modelu evropského 
zemědělství. Vysvětluje příčiny a podstatu implementace tohoto nástroje v reformním 
procesu společné zemědělské politiky EU (dále SZP) v posledních dvaceti letech a zaměřuje 
se na výsledky zkoumání příčin a důsledků odlišného uplatnění tohoto nástroje v původních 
a nových členských zemích EU. V kontextu změn systému podpory příjmů v zemědělství 
v procesu vývoje SZP, specifikuje vliv plateb oddělených od produkce („decoupled“) na 
cenové prostředí trhů agrárních komodit. Na konkrétním případě disparity v implementaci 
přímých plateb v evropském systému upozorňuje na podmíněnost teze o tržní indiferenci 
uvedeného nástroje a formuluje závěry vztahující se k podmínkám podnikatelského prostředí 
a předpokladům konkurenceschopnosti výrobců na společném evropském trhu 
v horizontálních i vertikálních souvislostech agrobyznysu.  

Klíčová slova 

agrární politika, disparita, dotace, evropský model zemědělství, přímá platba, reforma, region  
 

Abstract  

The paper deals with one of the key instruments of current agrarian policy, direct payments. 
The economic principle of this type of transfer in the processes of redistribution of economic 
policy in general is chracterised there. It deals with the different components of the economic 
costs as well as the potential effects of direct payments under the current model of European 
agriculture. It explains the causes and nature of implementation of this instrument in the 
reform process of the EU Common Agricultural Policy (the CAP) in the last twenty years 
focusing on the reasons and consequences of different application in the original and new 
EU member states. In the context of changes to income support in agriculture in the CAP 
development process, the effect of decoupled payments on the pricing within the agricultural 
commodity markets is specified. Based on the specific case of disparities in the 
implementation of direct payments under the European system draws attention to cross-
market proposition for the utility indifference and formulates conclusions relating to the 
conditions of the business environment and competitiveness of the assumptions in the 
European common market in the horizontal and vertical connections of agribusiness. 

Keywords  

agrarian policy, disparity, subsidies, the European model of agriculture, direct payment 
reform, the region 
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Úvod 

Snaha o naplněníi filosofie evropského modelu multifunkčního zemědělství v prostředí 
dynamizujícího se světového agrobyznysu otevírá řadu otázek globálního i regionálního 
charakteru. Týkají se samotné podstaty rozvoje tohoto odvětví v kvalitativně nových 
současných podmínkách i v dlouhodobějším časovém horizontu. Tato situace si samozřejmě 
vynucuje změny i v celkové strategii společné zemědělské politiky EU (dále SZP) a ve volbě  
samotných forem konkrétního řešení v rámci této komunitární politiky. Vede k implementaci 
takových nástrojů, které by umožnily realizovat společné cíle EU v dnes již regionálně i 
výkonnostně velmi diferencovaném prostředí 27 členských států. Typickým znakem změny 
SZP je ústup přímé (komoditní) podpory cen zemědělských produktů jako hlavního nástroje 
podpory zemědělců a přechod na „tržně indiferentnímí“, ale co do ekonomické podstaty i 
efektu poněkud komplikovanější systémy podpory integrovaného rozvoje venkova.  

Úspěšné naplnění tohoto záměru je proto podmíněno i vyšší mírou decentralizace 
v konkrétní dotační politice vyžadující rozhodovat o prioritách ve smyslu kriterií alokace i 
distribuce důchodu se znalostí reálné situace a podmínek regionů v rámci Unie. V tomto 
pojetí se jedná nesporně o krok pozitivní, nabízející možnost rozhodovat o řešení se znalostí 
specifických problémů v zemědělství a ocenění jeho přínosu pro rozvoj konkrétních regionů 
a zemí bezprostředně i v dlouhodobějším horizontu. Vyžaduje však podstatně vyšší 
angažovanost členských zemí při tvorbě této politiky. V současném období je problematika 
další podoby této komunitární politiky po roce 2013 předmětem tvorby strategických a 
pozičních dokumentů ve všech členských zemích. Jedním z klíčových je otázka formy a 
kriterií pro uplatnění přímých plateb.  

Materiál a metodika  

Příspěvek je věnován ekonomickým a regionálním souvislostem uplatnění přímých 
plateb ve strategii SZP. Zabývá se ekonomickými náklady, přímými a nepřímými efekty 
tohoto typu dotace obecně a jejich projevem v kontextu evropského modelu zemědělství. 
Vysvětluje příčiny a podstatu implementace tohoto nástroje v reformním procesu SZP 
v posledních dvaceti letech a identifikuje důsledky odlišného uplatnění tohoto nástroje 
v původních a nových členských zemích EU.  

 Metodicky vychází z analýzy změn systému podpory příjmů v zemědělství v procesu 
vývoje SZP, vymezuje potenciální vliv plateb oddělených od produkce („decoupled“) na 
prostředí agrárních trhů. Upozorňuje na podmíněnost tvrzení o tržní indiferenci nástroje typu 
přímých plateb ve vztahu k dynamice vývoje podnikatelského prostředí a tvorbě předpokladů 
konkurenceschopnosti výrobců na společném trhu agrárních komodit v Evropě i ve světě. 
V příspěvku jsou využity poznatky z rozpracování teoreticko-metodologických východisek 
vztahujících se ke zkoumání dané problematiky a některé závěry vyplývající z mezinárodních 
komparací vývoje produkce a cenového prostředí evropského agrárního trhu.  

Výsledky a diskuse 

Zásadní změny původní strategie SZP1 a s nimi spojená odlišná volba formy nástrojů 
státní ingerence v evropském zemědělství byly založeny již v roce 1992 Mac Sharryho 
reformou, kdy se podstatně snížila podpora příjmů výrobců na bázi vysokých tržních 
(garantovaných) cen. V dané fázi však byla pro tehdejší členské země prakticky nahrazena 
komoditně koncipovanou kompenzační platbou. Kromě hledání dalších směrů a forem 
podpory důchodu v zemědělství se v tomto období centrálně řešil i podíl na podpoře 

                                                             
1  Jestliže v počátcích SZP vyplývaly hlavní výhody pro zemědělství z vysokých cen a závisely na 

rozhodování spotřebitele, dnes je to již široké veřejné mínění, které do značné míry spoluurčuje 
podobu rozpočtových výdajů do tohoto sektoru. Vyžaduje produkci veřejných statků, 
dodržení podmínek udržitelnosti, ochrany životního prostředí, blaha zvířat a bezpečnosti a 
zdravotní nezávadnosti produkce. 
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strukturálních změn.2 Podstatně výrazněji, zejména po rozšíření EU o Rakousko, začal být 
prosazován tzv. evropský model zemědělství s významným posílením požadavků úhrady 
mimokomoditních přínosů odvětví.  

Ve smyslu této strategie dochází v rámci Agendy 2000 k formování Pilíře I a II SZP 
spojeného se zásadní změnou systému podpory důchodů v zemědělství právě a především 
ve smyslu multifunkčního pojetí [1]. Posílením role strukturálně a environmentálně 
profilovaného Pilíře II při současném tlaku na odstraňování barier globalizujícího se trhu tak 
otevíral prostor pro širší účast členských zemí na tvorbě koncepcí podpory zemědělství. 
V roce 2003 se Evropská komise rozhodla pro ofenzivní přístup k jednáním o zemědělské 
kapitole ve WTO a využila svého mandátu daného Radou, aby v roce 2002 připravila 
střednědobé vyhodnocení SZP (Mid-term review) spojené s dalšími poměrně zásadními 
reformními kroky.  

Negociačně se jednalo o vytvoření lepší vyjednávací pozice EU ve WTO. Základním 
problematickým bodem jednání WTO byla právě otázka dalšího osudu přímých 
kompenzačních plateb EU, které byly zařazeny do „modrého boxu“ a pro svůj deformační 
účinek na trh zemědělských komodit byly ve stávající výši pouze přechodně tolerovány do 
roku 2003. Evropská komise proto navrhla změnu charakteru přímých plateb ve smyslu jejich 
oddělení od produkce („decoupling“)3, přičemž tyto platby byly podmíněny plněním řady 
standardů spojených s ochranou životního prostředí, wellfare zvířat, bezpečnosti i kvality 
potravin.  

Změny v koncepci evropské zemědělské politiky byly v dané etapě nesporně reakcí 
nejen na rostoucí tlak WTO na liberalizaci agrárních trhů, ale i na potřebu zásadního řešení 
vnitřních problémů nadprodukce na společném trhu, a to v období zhoršování pozice EU na 
trhu světovém. Problém financování zemědělství v jeho produkční i mimoprodukční dimenzi 
dále komplikovalo i masivní rozšíření Unie o nové země střední a východní Evropy v roce 
2004, které se nemělo výrazně projevit v dalším růstu nároků zemědělství na evropský 
rozpočet.  

Ke změnám docházelo v období, kdy se i do relativně uzavřeného a chráněného 
systému evropského zemědělství začal významně prosazovat vliv světového agrobyznysu, 
přinášející nový, poptávkou determinovaný, model zemědělství [5, 9]. I evropská politika byla 
za této situace nucena reagovat na nové podmínky podnikatelského prostředí přehodnotit 
původní koncepce včetně návratu k určité decentralizaci ve volbě a směrování nového 
spektra používaných nástrojů.  Přímé platby do důchodu zemědělců se nabízely jako vhodné 
východisko řešení. 

Přímá platba a její ekonomické souvislosti obecně 

Přímá platba je z hlediska obecné systemizace dotací definovaná jako cílený transfer 
celkové finanční částky do důchodu příjemce (zemědělského výrobce) nezávisle na jeho 

současné produkci a cenách zemědělských výrobků [6], 
Jestliže dotace obecně chápeme jako transfery odrážející změny v rozdělování důchodů, 

které nejsou spojeny s tokem zboží a služeb [9], potom při rozhodování o míře a formě jejich 
užití je nezbytné vyhodnotit nejen vazbu mezi efektivností alokace a redistribučními cíli, ale i 
jejich celkové ekonomické náklady. Tyto náklady nevyjadřují pouze rozdíl mezi výdaji 
společnosti na danou dotaci a jejich projevem (přínosem) v důchodu příjemce, ale vznikají i 
v důsledku  

 deformačních účinků zvolené dotace (vazby na vývoj tržních/cenových podmínek a 
zkreslení tržních signálů),  

                                                             
2  Tato opatření musela reagovat nejen na růst výdajů spojených se společnou zemědělskou politikou, 

ale i na závazky z uruguayského kola GATT a navazujících jednání WTO. 
3 V dané etapě byly vypočteny jako podpora odpovídající součtu původních jednotlivých přímých 

(kompenzačních) plateb v referenčním období. 
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  nároků na stanovení objektivní základny pro distribuci dotací4 což je zpravidla 
spojeno s vysokými přímými transakčními náklady ex ante i ex post na získání 
kvalitních a adekvátních informací a realizací samotné transakce.  

Ekonomické náklady dotace/daně zahrnují tedy i ty náklady, které svou existencí samy 
vyvolávají. Ty souvisejí nejen s deformací základny pro aplikaci (včetně vlivu na chování 
ekonomických subjektů), ale i s náklady vznikajícími při zavádění a provozování systému 
nástrojů pro zvolený typ redistribuce důchodu, tedy s náklady dané transakce.5 

V případě přímé platby, která je nezávislá (oddělená) na produkci, se mělo jednat o 
takovou formu podpory, která by teoreticky měla mít nulové deformační účinky z hlediska 
podmínek formování marginální ceny na trhu zemědělských komodit. Obecně však je 
uznáváno [3,5,8], že patří k nástrojům, jejichž aplikace je zpravidla spojena s vysokými 
transakčními náklady.  

Uplatnění přímých plateb v koncepci SZP – sektorové a regionální aspekty 

Podrobnější analýzy tohoto nástroje však potvrzují, že transfery typu přímé platby nejsou 
podporou zcela neutrální, a to nejen z hlediska trhu. Mají vzhledem k principům a 
mechanismu redistribuce důchodu nezanedbatelné sociální, sektorové i regionální účinky. 
Z mechanismu jejich aplikace [3] lze odvodit, že se jedná i o částečnou redistribuci důchodu 
od městských k venkovským domácnostem, což ve svém důsledku může vyvolat změny 
v alokaci zdrojů mezi sektory i regiony v rámci dané ekonomiky. V této souvislosti je proto 
nezbytné zabývat se rozměrem tohoto typu transferu (celkovou částkou plateb), ale i efektem 
jeho užití v cílovém odvětví a v konkrétním regionu.  

Pokud přijmeme argumenty spojené se specifiky zemědělství jako odvětví obecně a 
oprávněnosti dotací především na bázi produkce kladných externalit [6], při hodnocení efektu 
přímých plateb v rámci SZP vzniká otázka, zda, do jaké míry a jakými signály současný 
(asymetrický) systém přímé platby oceňuje tyto přínosy. Současně, v souvislosti s novými 
typy tržních selhání v prostředí agrobyznysu, je třeba znát odpověď na otázku, zda na 
srovnatelné bázi ovlivňuje chování výrobců v takto utvářeném konkurenční prostředí 
agrárních trhů (včetně trhu výrobních faktorů) obecně, zda a do jaké míry reálně zasahuje do 
rozhodování výrobce o produkci i do předpokladů konkurenceschopnosti na společném trhu 
agrárních komodit. Jedná se tedy o to, zda a jakým způsobem přímá platba působí na 
produkční rozhodování výrobců včetně rozhodování o alokaci výrobních zdrojů v čase.  

Výsledky dosavadního výzkumu [3,6,7] ukazují, že kromě bezprostředního efektu – 
zvýšení důchodu příjemce, tyto transfery významně ovlivňují i samotné rozhodování o 
výrobě, a to zejména prostřednictvím 

 vlivu na řešení rizika a investiční rozhodování příjemce, 
 vlivu na konsolidaci/změny podnikatelské struktury/ v sektoru, 
 volby základny pro poskytování plateb. 

Trvalý příjem ve formě přímé platby, a to bez ohledu na úroveň i strukturu výroby, je 
nástrojem přispívajícím k omezení resp. modifikaci výrobního rizika v zemědělství. Za 
předpokladu vhodné volby základny je zde potenciál pro snižování averse k riziku u příjemců 
těchto plateb, neboť umožňuje částečnou kompenzaci meziročních výkyvů produkce i tržních 
cen v důchodu příjemce. Současně motivuje úspěšné výrobce k investování do inovací, do 
modernizace provozů, nových technologií i produkčních systémů, což vede k rychlejšímu 
přizpůsobení struktury výroby poptávkových signálům a tím předpokladu pro růstu 
                                                             
4
  tj. základny, kterou subjekt nemůže ovlivnit. 

5 Vzhledem k obtížné měřitelnosti nákladů deformujících účinků daných zásahem dotace do podmínek 
trhu se zpravidla při rozhodování bere v úvahu pouze zbývající část nákladů, tj. přímé transakční 
náklady a objem nároků na rozpočtové prostředky v této souvislosti chápané jako nepřímé náklady. 
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konkurenceschopnosti výrobců. Cílově by se měl tento efekt projevit ve snižování 
jednotkových nákladů produkce a tím i ve výhodnějším postavení prvovýrobců v rámci 
komoditních vertikál a sítí agrobyznysu.   

Z hlediska vlivu přímých plateb na změny podnikatelské struktury/konsolidaci v rámci 
sektoru lze identifikovat dvě odlišné tendence, a to (1) zpomalování procesů konsolidace, 

kdy právě pomocí přímých plateb se na trhu stále udržují i neefektivní podniky (dotace 
pokrývají ztrátu neefektivních provozů, umožní získávat důchod z rostoucích cen půdy…), 
(2) urychlování procesů konsolidace, pokud efektivní podniky užijí tyto prostředky 
k investování do nových technologií a rozvoje aktivit vedoucích k růstu efektivnosti, což 
prohlubuje důchodovou a ekonomickou diferenciaci a urychluje likvidaci provozů, které se 
v konkurenci nejsou schopny prosadit a jsou zpravidla pohlceny podniky úspěšnými.  

Rozhodující roli v praktickém užití přímých plateb pro naplnění výše uvedených atributů 
ve všech zemích EU však hraje dosud odlišná úroveň této podpory pro původní a nové 
členské země. Na rozdíl od původních zemí EU15, které získaly prostředky pro nový typ 
podpor v plném rozsahu převodem původních kompenzačních plateb vybraných komodit či 
jejich skupin do národních obálek, úroveň přímých plateb pro jednotlivé nové členské země 
byla vypočtená na základě vyjednaných kvót a produkčních limitů v přístupových jednáních. 
Navíc nebyla v plném rozsahu těmto zemím dostupná od počátku členství v EU. V období 
2004 – 2013 je jejich úroveň uvolňována postupně od 25 % v počátečním období s možností 
plného čerpání až v roce 2013. I když se na tomto typu úhrady částečně (ale pouze do 
vymezeného limitu) podílejí národní rozpočty, základna resp. podmínky pro dosažení 
srovnatelné pozice výrobců z původních a nových členských zemí na trhu je deformovaná.  

Tím se i tento typ teoreticky tržně indiferentní typ důchodové podpory do podmínek 
tržního prostředí významně promítá a ovlivňuje konkurenční pozici výrobců jak v 
horizontálních vazbách společného trhu, tak ve vertikálách agrobyznysu.   

Jak vyplývá z výsledků výzkumu produkčních a ekonomických souvislostí vývoje 
zemědělství v dnešních členských zemích EU 27 [2], za posledních patnáct let se disparita 
v úrovni a proporcích produkce rozhodujících komodit v zemědělství v původních a nových 
členských zemích (EU 15 a EU 10 resp. EU 12) skutečně projevuje. V nových členských 
zemích obecně je typický  pokles v produkci rozhodujících agrárních komodit, zatímco země 
EU 15 si původní objem produkce zachovávají resp. zvyšují. Na druhé straně dochází k 
postupnému vyrovnávání cen a cenových hladin komodit u v rámci společného trhu, přičemž 
právě v nových členských zemích je zřetelný tlak na rychlejší tempo růstu cen zemědělských 
výrobců a to až nad úroveň cen rozhodujících producentů v EU 15 [4],  

Lze se oprávněně domnívat, že jedním z významných faktorů tohoto vývoje (kromě limitů 
a množstevních omezení v rámci přístupových jednání) byla právě asymetrie tvorby důchodu 
v prvovýrobě v podmínkách původních a nových členských zemí, kde rozhodující roli sehrály 
právě přímé (kompenzační) platby. Je však třeba vycházet z reality změn podnikatelského i 
tržního prostředí. V podmínkách, kdy se významně zvyšuje vliv poptávkové strany trhů, není 
vysoká cena základní suroviny výhodou. V situaci, kdy cena je determinována vývojem na 
navazujících trzích v rámci celých komoditních vertikál a sítí, se postavení dodavatelů 
s vysokou cenou základní suroviny naopak komplikuje.  

Závěr 

Procesy globalizace a s nimi spojené důsledky regionalizace zásadně mění 
podmínky, pravidla i kriteria fungování agrárních trhů v celých vertikálách, dnes již často 
nabývajících podoby světových sítí. Podmiňují úspěšnost vzájemných vazeb produkční a 
mimoprodukční role zemědělství. Mění podmínky, strukturu i profil ekonomicky 
životaschopných zemědělských podniků, 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 rovněž čelit disparitě v utváření horizontálních podmínek 
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konkurence zemědělských výrobců na evropském trhu. V těchto souvislostech vznikají 
možnosti skutečné realizace potenciálního přínosu k tvorbě ekonomického a sociálního 
zázemí rozvoje venkovských regionů. 

Tato podmíněnost se však nepromítá pouze ve vazbách agrárního sektoru. V současném 
modelu jsou výrobní činnosti zemědělství a jeho další mimoprodukční aktivity úzce propojeny 
složitou sítí vzájemně se podmiňujících příčin a následků ve vývoji společnosti ve všech 
dimenzích (ekonomické, ekologické, technologické i lidské a sociální) a tím propojují otázky 
rozvoje agrární a regionální politiky. Jsou podstatnými nejen pro rozvoj venkovských, ale 
s ohledem na činnost navazujících fází zpracování a distribuce, i urbárních regionů. Cílové 
řešení má sice dlouhodobý charakter, ale dynamikou změn prostředí v kombinaci se 
specifiky zemědělské výroby vyžaduje volit komplexní přístup již od samotného počátku 
řešení včetně permanentní reflexe reformních kroků v agrárním sektoru v produkční i 
mimoprodukční rovině.  

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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Analýza cenových relací v komoditní vertikále 

Analysis of Price Relations in the Commodity Chain 

Ivana Blažková, Gabriela Chmelíková 

 

Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá analýzou přenosu cenových změn mezi jednotlivými stupni komoditní 
vertikály výroby pšeničného pečiva bílého, která je založena na výpočtu koeficientu elasticity 
cenové transmise. Na základě výsledků je zhodnocena existence tržní síly v analyzované 
vertikále jako jedna z možných příčin asymetrického cenového přenosu. Datovou základnu 
tvoří měsíční ceny na parciálních trzích dané vertikály sledované Českým statistickým 
úřadem ČR a publikované Ministerstvem zemědělství ČR. Výsledky potvrzují dominantní 
pozici obchodu ve vertikále a malý vliv změn cen na úrovni zemědělců na konečnou cenu 
potravin na spotřebitelském trhu. 

Klíčová slova: 
komoditní vertikála, tržní síla, cenový přenos, elasticita cenové transmise 

Abstract: 
The paper is focused on analysis of price transmission among particular stages of the 
commodity chain of wheat rolls production. The analysis is based on calculation of price 
transmission elasticity coefficient. The existence of market power within the analyzed chain is 
evaluated, which can be one of possible causes of asymmetric price transmission. The data 
base is made from monthly prices on particular markets of the given chain published by 
Statistical Office of the Czech Republic and Ministry of Agriculture of the Czech Republic. 
The results confirm the dominant position of retail stage within the chain and low impact of 
price changes of farm prices on final consumer food prices. 

Key words: 
commodity chain, market power, price transmission, elasticity of price transmission 

 

Úvod 
Analýzy cenových relací ve vertikále a hodnocení cenové transmise v rámci komoditní 

vertikály od zemědělského prvovýrobce po spotřebitele se staly často využívanými 
metodami, pomocí kterých lze posoudit fungování a úroveň konkurence a tržní síly na 
zemědělsko-potravinářských trzích. V souvislosti se změnami tržních struktur, rostoucí 
koncentrací zpracovatelských a zejména obchodních firem a existujícími projevy tržní síly ve 
vertikálách je otázka, jak rychle a v jakém rozsahu jsou změny cen zemědělských výrobků 
přenášeny prostřednictvím jednotlivých trhů vertikály ke spotřebitelům a naopak, stále 
aktuálnější. Nerovnoměrné rozložení ekonomické síly mezi jednotlivými články zemědělsko-
potravinářského sektoru, resp. agrobyznysu, je nejen častým tématem výzkumů, ale 
i důvodem reforem v koncepci a orientaci státních zásahů v tomto sektoru. 
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Jak známo, efektivní fungování tržního mechanismu předpokládá průchodnost tržních 
signálů mezi jednotlivými dílčími trhy. Ekonomická teorie považuje tuto průchodnost tržních 
signálů, resp. reakci navazujících dílčích trhů ve výrobkové vertikále v podmínkách dokonalé 
konkurence za dostatečnou. Firmy „dokonale“ reagují změnou zaměstnávaného množství 
inputu jak na změny v podmínkách výroby, tak na změny v poptávce po jimi produkovaném 
statku. Dokonalá konkurence je však určitou intelektuální abstrakcí. V ekonomické realitě 
jsou typické nedokonale konkurenční trhy. Platí to i pro trhy v potravinovém řetězci. 
(Havránek, 1994) 

Konečná cena, kterou platí spotřebitel za potraviny, resp. zemědělské výrobky na 
různém stupni zpracování, je formována situací na dílčích trzích v rámci vertikál, která 
prostřednictvím jednotlivých článků výrobního a distribučního procesu ovlivňuje úroveň 
a strukturu dílčích cen. Prochází-li komodita od zemědělského podniku ke spotřebiteli 
několika stupni v rámci řetězce, měly by teoreticky být změny cen na každém stupni za 
předpokladu existence dokonalé konkurence v plné výši předávány dále. Pokud na jednom 
nebo více stupních tohoto řetězce působí tržní síla, proces přenosu ceny na další úroveň 
potravinového řetězce není úplný. Přenos cen tedy může být ukazatelem, do jaké míry jsou 
trhy konkurenční. Při nedokonalém přenosu cen mezi jednotlivými stupni potravinového 
řetězce např. nerealizují spotřebitelé výhodu z titulu snížení cen na úrovni zemědělských 
podniků. (Blažková, 2008b) 

Jako ukazatel efektivnosti a výkonnosti komoditního řetězce a také k posouzení míry 
konkurence na úrovni zpracování a distribuci potravin je často využíváno hodnocení cenové 
transmise v rámci dané komoditní vertikály, protože přenos cen uvnitř komoditního řetězce je 
důležitou charakteristikou fungování vertikálně navazujících trhů a pomáhá identifikovat tržní 
selhání (Commission of the European Communities, 2009).  

Cíl a metodika 
Cílem příspěvku je na základě analýzy přenosu cen ve vertikále posoudit asymetrii 

cenové transmise v nabídkovém (tzn. od zemědělce ke spotřebiteli) a poptávkovém (tzn. od 
konečného spotřebitele k zemědělskému prvovýrobci) směru v komoditní vertikále výroby 
pšeničného pečiva v podmínkách České republiky a zhodnotit, do jaké míry výsledky 
potvrzují existenci tržní síly v analyzované vertikále.  

Datovou základnu tvoří měsíční ceny (CZV – cena zemědělských výrobců, CPV – cena 
průmyslových výrobců, SC – spotřebitelská cena) na parciálních trzích analyzované vertikály 
v období leden 2000 až říjen 2009 publikované ČSÚ ČR a MZe ČR (Situační a výhledová 
zpráva Obiloviny, 2009). Pro číselné vyjádření intenzity cenového přenosu mezi jednotlivými 
úrovněmi trhů v dané vertikále (označené i a j) byly vypočteny koeficienty elasticity cenové 
transmise (EPTij) (Lechanová, Bečvářová, 2006): 
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Prostřednictvím koeficientu korelace byla zjišťována intenzita závislosti kladných 
a záporných mezitržních cenových diferencí a bylo posuzováno, zda jsou mezi dílčími trhy 
vertikály rychleji a v různém rozsahu přenášeny kladné nebo záporné cenové změny. 
Verifikace sestavených regresních modelů vytvořených pro potřeby výpočtu koeficientů 
cenové transmise byla provedena pomocí vícenásobného koeficientu determinace, 
koeficientu korelace a F-testu vícenásobného koeficientu determinace. 

Na základě mezitržních cenových diferencí byla posouzena závislost kladných 
a záporných cenových diferencí, tzn. zda jsou mezi jednotlivými stupni zkoumané komoditní 
vertikály přenášeny lépe růsty cen nebo poklesy cen (intenzita závislosti časových řad byla 
hodnocena pomocí koeficientu korelace) a testováno bylo časové zpoždění (časové 
zpoždění bylo určeno podle nejvyšší hodnoty koeficientu korelace).  
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Řešení a diskuze 
V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty koeficientů cenové transmise pro jednotlivé úrovně 

vertikály (vypovídají o elasticitě cenového přenosu mezi jednotlivými stupni vertikály), 
dosažená velikost vícenásobného koeficientu deteminace r2 a koeficientu korelace r (ukazují 
závislost modelovaných vztahů) a výsledek F-testu vícenásobného koeficientu determinace 
(zjišťuje statistickou průkaznost sestaveného modelu). 

 
Tab. 1: Výsledky analýzy cenové transmise 

p i p j EPTij r2 r F 
CZV pšenice 

potravinářská (p1) 
CPV pšeničná mouka 
hladká pekařská (p2) 0,46 0,7928 0,6285 100% 

  CZV pšenice 
potravinářská (p1) 

CPV pšeničné pečivo 
bílé (p3) 0,29 0,4684 0,2194 99,99% 

  CZV pšenice 
potravinářská (p1) 

SC pšeničné pečivo bílé 
(p4) 0,61 0,5355 0,2868 99,99% 

  CPV pšeničná mouka 
hladká pekařská (p2) 

CPV pšeničné pečivo 
bílé (p3) 0,85 0,8002 0,6403 100% 

  CPV pšeničná mouka 
hladká pekařská (p2) 

SC pšeničné pečivo bílé 
(p4) 1,57 0,7903 0,6246 100% 

  CPV pšeničné pečivo bílé 
(p3) 

SC pšeničné pečivo bílé 
(p4) 1,80 0,9473 0,8973 100% 

  CPV pšeničná mouka 
hladká pekařská (p2) 

CZV pšenice 
potravinářská (p1) 1,36 0,7928 0,6285 100% 

  CPV pšeničné pečivo bílé 
(p3) 

CZV pšenice 
potravinářská (p1) 0,75 0,4684 0,2194 99,99% 

  CPV pšeničné pečivo bílé 
(p3) 

CPV pšeničná mouka 
hladká pekařská (p2) 0,75 0,8002 0,6403 100% 

  SC pšeničné pečivo bílé 
(p4) 

CZV pšenice 
potravinářská (p1) 0,46 0,5355 0,2868 100% 

  SC pšeničné pečivo bílé 
(p4) 

CPV pšeničná mouka 
hladká pekařská (p2) 0,40 0,7903 0,6246 100% 

  SC pšeničné pečivo bílé 
(p4) 

CPV pšeničné pečivo 
bílé (p3) 0,50 0,9473 0,8973 100% 

  Zdroj:ČSÚ, MZe ČR, výpočty: autorky 

 
Pro úroveň trhu i = 1 (j = 2, 3, 4), tj. při přenosu cen od zemědělských prvovýrobců 

směrem ke zpracovatelům a obchodu, jsou hodnoty koeficientu cenové transmise menší než 
1 (hodnota 0,29 až 0,61), tzn. cenová transmise je na tomto stupni vertikály neelastická 
a pokud došlo ve sledovaném období ke změně ceny potravinářské pšenice u zemědělských 
výrobců o jednotku, vyvolalo to v navazujících trzích vertikály změnu ceny o méně než 
jednotku. Při změně ceny pšenice u zemědělských prvovýrobců dochází k lepšímu 
cenovému přenosu při růstu ceny pšenice směrem ke zpracovatelům první fáze zpracování 
(mlýnům), zatímco při poklesu cen zemědělských výrobců se tento pokles projeví v poklesu 
cen v navazující fázi menší měrou. Výsledky analýzy časového zpoždění ukazují na 
existenci časového zpoždění v reakci změny ceny výstupu (ceny mouky u mlýnů) na změnu 
ceny vstupu (pšenice potravinářské u zemědělců) v délce dvou měsíců, což způsobuje 
možnost skladování výchozí zemědělské suroviny. 

Na druhém stupni vertikály pro i = 2 (j = 1, 3, 4) byl sledován elastičtější cenový přenos 
směrem na navazující i předcházející trh vertikály než u prvního stupně vertikály. Při změně  
CPV pšeničné mouky hladké pekařské o jednotku došlo ve sledovaném období ke změně 
CZV pšenice potravinářské i SC pečiva bílého o více než o jednotku (EPTij byl 1,36, resp. 
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1,57) a byl tedy prokázán elastický cenový přenos. Cenový přenos mezi na sobě 
navazujícími stupni zpracování (mlýny a pekárnami, tzn. i = 2, j = 3) je neelastický, nicméně 
blíží se hodnotě 1 (EPT23 je 0,85). Při přenosu změny cen mezi těmito dvěma fázemi 
zpracování (mezi mlýny a pekárnami) dochází k lepšímu cenovému přenosu při poklesu 
ceny než při růstu ceny, což může být důsledkem tržní síly navazující fáze vertikály 
(obchodu), která umožňuje obchodu držet ceny svých vstupů při nákupu od dodavatelů na 
nízké úrovni a neposkytuje tak prostor pro růst cen zpracovatelů druhé fáze zpracování 
zemědělské komodity (pekáren). Také mezi těmito dvěma stupni vertikály bylo prokázáno 
časové zpoždění cenových změn, a to o jeden měsíc, což odpovídá případnému skladování 
mouky. 

Na třetím stupni zkoumané komoditní vertikály pro i = 3 (j = 1, 2, 4) byl v případě 
nabídkového směru přenosu ceny, tj. pro j = 4, pozorován elastický cenový přenos (EPT34 
byl 1,80), což odpovídá pružné reakci spotřebitelských cen pšeničného pečiva bílého na 
CPV pšeničného pečiva bílého. Lépe je přitom přenášen cenový nárůst, což opět potvrzuje 
větší tržní sílu obchodu oproti pekárnám, kdy při poklesu CPV pšeničného pečiva bílého se 
tento pokles cen neprojeví v poklesu SC tak, jako je tomu v případě cenového nárůstu. Při 
přenosu cen mezi pekárnami a obchody nebylo zjištěno žádné časové zpoždění, což bylo 
očekáváno vzhledem ke kazivosti a neskladovatelnosti výrobku (pšeničného pečiva bílého). 
V případě poptávkového směru přenosu ceny, tj. pro j = 1 a 2, byla zjištěna neelastická 
cenová transmise (v obou případech byl koeficient EPT roven 0,75). Při změně CPV 
pšeničného pečiva bílého o jednotku došlo ke změně CPV pšeničné mouky hladké pekařské 
i CZV pšenice potravinářské o méně než o jednotku. 

Na čtvrtém stupni vertikály pro i = 4 (j = 1, 2, 3) byl sledován poptávkový směr přenosu 
cen, tzn. jak změna SC pšeničného pečiva bílého ovlivnila změny cen na předcházejících 
stupních vertikály. Byla zjištěna neelastická cenová transmise pro všechny dvojice trhů 
(hodnota EPT byla 0,40 až 0,50), což znamená, že růst nebo pokles cen na spotřebitelském 
trhu není plně přenášen na předcházející trhy ve vertikále. 

Závěr 
Výsledky analýzy cenové transmise v komoditní vertikále výroby pšeničného pečiva 

bílého potvrdily existenci projevů tržní síly zejména na úrovni obchodu, což odpovídá již 
dříve prováděným analýzám v rámci této vertikály (Blažková, 2008b). Malý vliv změny ceny 
zemědělských výrobků na změny cen v navazujících fázích zpracování a distribuce odráží 
skutečnost, že v současném období jsou konečné spotřebitelské ceny ovlivněny především 
náklady na práci, energie a marketing, než náklady na výchozí zemědělskou surovinu. Je 
odhadováno, že v průměru tvoří náklady na zemědělskou komoditu pouze okolo 20 % 
konečných spotřebitelských cen (European Commission, 2003). V případě pšeničného 
pečiva bílého tvoří výchozí zemědělská surovina dokonce pouze 7 % spotřebitelské ceny 
pečiva, zatímco podíl maloobchodu se pohybuje okolo 35 % (Blažková, 2008a). 

Je třeba si však uvědomit, že přestože je za hlavní příčinu asymetrické cenové 
transmise obecně považována existence tržní síly, někteří autoři zdůrazňují, že asymetrie 
cenového přenosu se vyskytuje nejen v oligopolistické tržní struktuře, ale může se objevovat 
i mezi trhy konkurenčními. Asymetrie cenového přenosu mezi jednotlivými vertikálními stupni 
komoditního řetězce může být způsobena také např. politickými intervencemi, asymetrickými 
informacemi nebo řízením zásob. (Meyer, von Cramon-Taubadel, 2004) 

Závěrem je třeba zdůraznit, že provedení příslušné analýzy velikosti, rychlosti a stupně 
asymetrie cenového přenosu vyžaduje relevantní a spolehlivá data. Zatímco některé ceny ve 
vertikále jsou všeobecně dostupné (např. ceny zemědělských produktů nebo spotřebitelské 
ceny finálních výrobků), na některých stupních vertikály je získat příslušné ceny v podstatě 
nemožné (např. údaje z úrovně velkoobchodu). Z tohoto důvodu není například možné 
rozlišit mezi vlivem velkoobchodu a maloobchodu na cenový přenos ve vertikále. 
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Význam inova čního procesu v regionálním rozvoji  

Importance of innovation process in regional development  

Tomáš Cílek 

Abstrakt: 
Jednou z nejpodstatnějších složek konkurenceschopnosti je inovace, jejíž průběh lze rozdělit 
do několika fází. Fáze nejsou izolované navzájem a stejně tak nejsou izolované ani vůči 
vnějšímu prostředí. Toto praktické fungování inovačního cyklu v podnikatelské sféře můžeme 
přenést do prostředí regionálního rozvoje, ve kterém principielně shodný proces funguje jako 
inovační cyklus odehrávající se v daném území. Při hodnocení inovační výkonnosti regionu a 
při snaze o definování slabých míst si totiž nevystačíme pouze s posouzením celkové 
úrovně, ale musíme využít naznačeného fázování inovačního procesu. Díky tomu jsme 
následně schopni určit, která fáze inovačního procesu je jak kvalitativně tak kvantitativně 
poddimenzovaná nebo naopak předimenzovaná. Výsledky bádání poukazují na skutečnost, 
že inovační proces a jeho jednotlivé fáze je možné vysledovat a definovat i na krajské úrovni 
a co víc, je toto posouzení klíčové pro uvědomění si možného zaostávání inovačního 
potenciálu regionu. Na teoretický základ v podobě fázování inovačního procesu lze v 
prostředí regionálního rozvoje navázat praktickou analýzou vstupních a výstupních 
parametrů v podobě příslušných statistických dat, které nám (na úrovni NUTS 3 někdy v 
omezené podobě) odkrývají průběh inovačního procesu. Autor se touto částí související 
vědecké práce snaží vzbudit patřičnou míru pozornosti k tématu proinovačního regionálního 
rozvoje, který čím dál tím více ovlivňuje výkonnost daného území a tedy i životní úroveň a 
blahobyt obyvatelstva. Výsledky vědecké práce totiž poukazují na v některých krajích 
výraznou vnitřní disproporci mezi vstupem a výstupem inovačního procesu. Pokud toto bude 
dále přehlíženo, doplatí na to lidé a celá společnost. 

Klíčová slova: 
Inovační proces, regionální rozvoj, NUTS 3, konkurenceschopnost  

Abstract: 
One of the most substantial unit of competitiveness is innovation, whose progress can be 
separated to several phases. The phases are not mutually isolated and are not isolated to 
external system too. This practical running of innovational process in business area we can 
transfer to area of regional development, in which identical process works as a innovation 
cycle running in given region. By evaluation of innovational efficiency of region and by effort 
of definition the weak points, we make do not only with judgment of complete level, but we 
have to utilize indicated phases of innovational process. According to above mentioned we 
are able to determine which phase of innovational process is both qualitatively and 
quantitative undesized or on the contrary oversized. The results of research refer to reality, 
that innovation process and its separate phases is able to trace and define at region level 
and more, this judgment is key for awareness the possible slowing of innovational potential 
of region. According to teoretical basis in form of phases innovational process in regional 
development can be pick up to practical analyse of input and output parameters in form of 
relevant statistics, which (at level NUTS 3 sometimes at limited form) uncover the innovation 
process. Autor try to awake an interest to thema of innovational regional development, which 
more and more determine the efficiency of relevant area and the living standard and 
prosperity of popoulation too. The results of scientific work refer to, at some areas, marked 
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internal disproportion between input and output of innovation process. If this will be 
constantly overlooked, the all society will take the consequences. 

Key words: 
Innovation process, regional development, NUTS 3, competitiveness  

Úvod 
Inovační procesy odehrávající se v daném regionu závisí pouze na inovačních 

procesech firem jako hlavním primárním objektu inovací. Abychom dobře porozuměli 
regionu, musíme znát směry podnikových inovací. Ty můžeme chápat jako dynamický 
proces s nejednoznačnou posloupností aktivit, které jsou ovlivněny poptávkou zákazníků, 
spoluprácí s jinými firmami, ale naopak i konkurenčním bojem a snahou na trhu vyniknout. 
Inovační proces můžeme rozdělit na několik základních fází. Někteří autoři se přiklánějí ke 
třem, někteří ke čtyřem a podle další literatury má inovační proces i pět fází (ŠVEJDA A 
KOL, 2007). Pro zdárný průběh inovace je podstatné, aby v prostředí firem, podniků a 
institucí existoval inovační potenciál, který je elementárním základem pro vznik samotné 
inovace. Inovační potenciál představuje celkovou způsobilost podniku k úspěšnému, 
permanentnímu uskutečňování své vize. Velice přitom záleží na úrovni potenciálu, který 
vytváří předpoklad a možnost koncipovat a zejména realizovat inovační strategii. Ta je 
podmíněna tím, jak se podniku daří absorbovat poznatky vědy a účinně se opírat o 
špičkovou techniku (PITTNER, ŠVEJDA, 2004). Pro časový průběh šíření inovací je 
charakteristický průběh vývoje intenzity šíření nových informací od zdroje k příjemcům. 
(SKOKAN, 2004). Inovační procesy můžeme rozdělit na lineární a nelineární. Hlavním 
rozdílem je tedy buď navazující sled fází nebo disharmonický průběh založený na řetězení a 
síťování fází. Lineární model tak můžeme popsat aktivitami jako je vymyslet, vyrobit, prodat a 
využívat produkt (ŠVEJDA A KOL, 2007). Inovační proces se v ideálním případě chová jako 
koloběh inovací. Jiný autor (SKOKAN, 2004) uvádí fáze lineárního modelu jako základní 
výzkum, aplikovaný výzkum, příprava výroby, výroba a uplatnění na trhu. Obrazem reality je 
však zmíněný nelineární model, ve kterém se jednotlivé fáze prolínají a fungují současně. 
Pro toto moderní pojetí modelu inovačního procesu je také charakteristické, že jednotlivé 
fáze se navzájem ovlivňují se zřetelným vlivem na proces inovace ze strany trhu, tedy 
poptávky. Inovační proces má svoji invenční a inovační součást. Za invenční část je 
považována myšlenka a za inovační část je považován inovovaný výrobek či služba. Jiný 
pohled již nespecifikuje inovační proces jako pochod odehrávající se v podnikatelské sféře, 
ale chápe inovační proces jako průnik podnikatelské sféry se sférou vědeckovýzkumnou. Z 
tohoto pohledu je tedy dělen inovační proces na základní výzkum, aplikovaný výzkum a 
komercionalizaci. Vývoj inovačního konceptu od lineárního modelu, kde je výzkum a vývoj 
začátkem inovačního procesu, k systematickému modelu, kde jsou inovace důsledkem 
vzájemného působení mezi jednotlivci, organizacemi a vnějším prostředím, ukazuje, že 
inovační proces musí sahat mimo hranice pouze výzkumu a vývoje. Inovační výkonnost je 
obecně determinována kvalitou národního inovačního systému, který představuje síť institucí 
veřejného a soukromého sektoru, jejichž aktivity a vzájemné vazby zajišťují proces tvorby, 
přenosu a využívání nových znalostí uvnitř země. Inovace jsou přitom výsledkem soustavné 
interakce mezi jednotlivými aktéry národního inovačního systému a jejich vzájemných vazeb 
na regionální, národní i nadnárodní úrovni. Významnou úlohu v inovačním procesu tedy hrají 
nejen univerzity a výzkumné organizace, ale také podniky a jejich dodavatelé a odběratelé, a 
v neposlední řadě kvalita institucí a prostředí, ve kterém je inovační proces uskutečňován 
(KLUSÁČEK, KUČERA, PAZOUR, 2008) Výše uvedené tři sféry můžeme znázornit pomocí 
tzv. Triple Helix tedy trojšroubovice inovací. Z toho vyplývá, že inovační proces může být 
chápán jako průnik tří sfér na státní a regionální úrovni, tedy: univerzity a výzkumné 
organizace, podniky, dodavatelé a odběratelé a státní a regionální instituce. Je důležité 
zmínit, že význam regionální úrovně nespočívá v tom, že by bylo možné na této úrovni 
vytvářet regulační rámec orientovaný na dosažení hlavních ekonomických a sociálních cílů 
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tak, jak se tomu děje na národní úrovni. Rostoucí význam regionální úrovně ale spočívá v 
tom, že stále větší roli pro prosazení se v intenzivní globální soutěži hrají specifické a těžko 
přenositelné místní faktory, které jsou vázány právě v určitém regionu a na konkrétní místní 
aktéry (ŽÍŽALOVÁ, ADÁMEK, CSANK, 2008). Uvedená citace jen potvrzuje výrok M. 
Portera, že trvalá a konkurenční výhoda v globální ekonomice spočívá stále více v lokálních 
faktorech, jako jsou znalosti, vazby a motivace, které vzdálení konkurenti nemohou vyrovnat 
(PORTER, 1998). Na základě výše uvedeného významu lokálních faktorů funguje celá řada 
principů regionálního rozvoje. Proto se v poslední době dostává do popředí zájmu tvůrců 
regionálního rozvoje tzv. regionální inovační systém, jehož princip je založen především na 
aktivaci inovačního potenciálu daného území ve smyslu spolupráce jednotlivých institucí a 
firem. Centrální idea konceptu je tedy postavena na tom, že inovační výkon regionální 
ekonomiky nezávisí výlučně na jednotlivém inovačním výkonu samotné organizace, ale je 
závislý na interakcích s dalšími aktéry regionálního rozvoje (MALINOVSKÝ, 2008). 
Regionální inovační systém lze popsat je síť firem a institucí, mezi nimiž probíhá intenzivní 
výměna informací a dochází k různým formám spolupráce podporujících inovační aktivity 
firem a tím jejich produktivitu. Často diskutovaným tématem na poli regionálního rozvoje a 
rozvoje inovace je měřitelnost a kvantifikace faktorů inovačního procesu. Aby bylo možné na 
tuto otázku odpovědět, dělí se z tohoto pohledu inovační proces na tři následující fáze: 
Tvorba znalostí (výzkum a vývoj), přenos znalostí (transfer znalostí), využívání znalostí 
(podnikání). Předkládaný článek ověřuje, že posouzení inovačního procesu je možné i na 
úrovni krajů, tedy NUTS III. Je však důležité ihned dodat, že problémem při hodnocení 
inovačního procesu regionů je dostupnost dat, která jsou při snaze o co nejpodrobnější 
analýzu značně limitujícím faktorem. Na základě výsledků práce je však zřejmé, že rozbor 
inovačního procesu na krajské úrovni dokáže odkrýt inovační možnosti regionu. V případě 
Jihočeského kraje nevyznívají výsledky příliš lichotivě. V inovačním procesu jsou patrné 
výrazné strukturální nedostatky, které s větší či menší mírou viny národní inovační politiky, 
negativně ovlivňují výkonnost kraje. Následující odstavce se tak budou věnovat vyhodnocení 
některých podstatných částí inovačního procesu Jihočeského kraje. 

Cíl 
Cílem předkládaného článku je zobrazit některé závěry ze související dizertační práce 

k problematice inovačních procesů, které s různou mírou intenzity ovlivňují regionální 
výkonnost a samotný regionální rozvoj. Pokud jsou totiž v inovačním procesu jednotlivé 
složky a vazby mezi nimi skutečně na sobě závislé, pak nedostatek jedné dílčí části 
negativně ovlivní výsledky ostatních částí. Určitým ovlivněním jedné části by pak mohlo mít 
na následek výrazný růst výsledků celého inovačního procesu a zvýšit tak vlastní 
konkurenceschopnost a inovační potenciál regionu. Současně by tak bylo možné dosáhnout 
zlepšení postavení České republiky resp. Jihočeského kraje v mezinárodním srovnání 
konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti. Zároveň je důležité definovat regionální 
inovační systém tak, aby co nejlépe vystihoval charakter daného území a tedy rozvíjel 
inovační procesy na základě jedinečného inovačního potenciálu a na základě specifik 
regionu. Práce je realizována s cílem zvýšit výkonnost inovačního procesu a zvýšit 
konkurenceschopnost Jihočeského kraje. S tím souvisí i navržení takových opatření, která 
pomohou eliminovat slabá místa procesu a zároveň pomohou jednotlivé fáze efektivně 
provázat. 

Je prokázáno, že k inovacím nedochází izolovaně, ale pouze při interakci více subjektů. 
Toto platí jak pro národní tak pro regionální úroveň inovačního systému. Vztah subjektů 
můžeme znázornit pomocí zmiňované tzv. trojšroubovice inovací, z které je patrný průnik 
třech základních sfér. Sféry vědeckovýzkumné, sféry podnikatelské a sféry státních a 
regionálních institucí. Pokud toto platí, tak každá ze zmiňovaných oblastí ovlivňuje výsledný 
rozsah inovace stejnou měrou. Celý inovační proces je následně tak silný, jak silný je 
nejslabší člen tohoto procesu. Vedle toho musíme respektovat fakt, že samotný inovační 
proces probíhá v několika fázích a podle některých teorií je tento proces dokonce cyklický. I 
v tomto případě logicky platí, že nejslabší fáze inovačního procesu ovlivní rozsah a kvalitu 
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konečného výstupu. Pokud chceme podpořit další rozvoj konkurenceschopnosti regionu, na 
který má inovační proces průkazný vliv, musíme posuzovat jednotlivé fáze inovačního 
procesu odděleně a definovat ta slabá místa, která celý proces limitují. Toto posouzení je 
nutné provést na regionální úrovni, protože interpretace dat pouze na národní úrovni 
nepřinese pro regionální úroveň v podobě kraje žádný výsledek. Naopak, pokud bychom 
přenesli charakteristiku národního inovačního procesu na regionální úroveň, popřeli bychom 
základní principy regionálního rozvoje. Stejně tak je podstatné, aby byly popsány všechny 
fáze inovačního procesu, tedy vstupy výzkumu a vývoje, výstupy výzkumu a vývoje a dále 
pak uplatnění inovací na trhu a průmět proinovačních aktivit v podnikatelském prostředí a 
hospodářství regionu. 

Následující strany tohoto článku shrnují některé výsledky, které poukazují na fakt, že je 
nutné při hodnocení konkurenceschopnosti regionu respektovat nejen inovace jako pojem, 
ale především jako proces složený z několika fází. V následujícím textu se jedná o závěry z 
účelově porovnávaných údajů, které nám pomohou analyzovat jednotlivé fáze inovačního 
procesu. Data jsou porovnávána v mezikrajovém srovnání. Z tohoto detailního posouzení 
prvků inovačního procesu tak můžeme následně vyvodit závěry, které upozorní na slabé, 
případně silné stránky jihočeského inovačního procesu. Díky předkládanému rozpracování 
tak bude možné definovat taková opatření, která posílí rozvoj inovací v kraji. Související 
dizertační práce je v podstatě důkazem toho, jak složitý je inovační systém, který svým 
fungováním odpovídá samotnému hospodářskému odvětví. Zároveň poukazuje na to, že je 
nutné při posuzování inovační výkonnosti daného regionu aplikovat samotný rozklad na části 
inovačního procesu a respektovat tak jeho přirozenou části a postupný vývoj. Na 
následujících stranách je proto zobrazena část analýzy jihočeského inovačního procesu, 
který v sobě zahrnuje regionální specifika. Zároveň je možné dodat, že rozklad inovačního 
procesu může být vodítkem i pro jiné kraje a regiony. 

Metodika 
Na základě Lisabonské strategie a navazujících koncepčních rozvojových materiálů na 

úrovni EU je věnována značná pozornost podpoře inovací jako klíčovému faktoru 
hospodářského růstu a zvyšování regionální konkurenceschopnosti. Proinovační aktivity v 
sobě zahrnují finanční podporu vědy a výzkumu, institucionální podporu a podporu 
efektivního využití výsledků VaV a jejich uplatnění na komerčním trhu. Je zřejmé, že podpora 
inovací vychází z podnikového pojetí inovačního procesu, kde je tento proces chápán jako 
sousledné kroky ovlivněné vybranými nástroji s různou mírou intenzity. Výsledky působení 
inovačních aktivit uvnitř regionu jsou pak měřitelné indikátory, které ilustrují šíři inovací v 
daném území a umožňují meziregionální srovnání. Dosavadní šetření však neodkrývají 
průnik a zmiňovanou vazbu mezi jednotlivými fázemi inovačního procesu a působení třech 
sfér prostředí.  

Základní metodický rámec výzkumu je tvořen vědeckou metodou zkoumání zahrnující 
systémovou analýzu stavu a odpovídající syntézu. Zdrojem analyzovaných dat je Český 
statistický úřad, který shromažďuje data na základě dané charakteristiky indikátoru a tomu 
přizpůsobené metodě sběru dat. Převážná většina dat souvisejících s oblastí vědy, výzkumu 
a inovacemi je zjišťována formou oslovení subjektů, provádějící VaV na území ČR jako svoji 
hlavní nebo vedlejší činnost bez ohledu na počet jejich zaměstnanců, sektor nebo odvětví, 
ve kterém působí. Z pohledu inovačního procesu se takto tedy zjišťují údaje o lidských a 
finančních zdrojích určených k výzkumným a vývojovým činnostem, tedy převážně ukazatele 
na úrovni vstupů do VaV. Údaje získané uvedeným způsobem lze mezinárodně srovnávat, 
neboť šetření respektuje metodické principy OECD uvedené ve Frascati manuálu (OECD, 
2002) a Nařízení Komise Evropských společenství pro statistiku vědy a technologií 
č.753/2004. Druhým způsobem zjišťování dat je forma výběrového šetření a oslovení 
subjektů podnikatelského sektoru z vybraných oblastí průmyslu a služeb s alespoň 10 
zaměstnanci. Ke sběru potřebných dat se používá harmonizovaný dotazník členských zemí 
EU k společnému unijnímu inovačnímu šetření CIS (Community Innovation Survey). 
Uvedeným způsobem jsou tak zjišťovány převážně výstupy inovačního procesu. Pro lepší 
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vypovídající schopnost následujících dat je však z porovnání často vyloučena Praha, která 
díky své hospodářské vyspělosti značně zkresluje porovnávaná data. Princip použité metody 
vyplývá ze snahy o hlubší rozklíčování jednotlivých ukazatelů ve vztahu k inovacím v 
mezikrajovém srovnání. Snahou bylo poznat pozici Jihočeského kraje na základě indikátorů 
a porovnání s ostatními kraji v rámci dat k roku 2008. Porovnávané hodnoty tak ilustrují, jaké 
jsou rozdíly mezi úrovní vstupů do inovačního procesu a jaké rozdíly na úrovni výstupů. Díky 
výše popsanému postupu je tak možné identifikovat, jaká jsou slabá místa inovačního 
procesu a na základě ještě podrobnější analýzy určit, na co by měla být zaměřena pozornost 
snahy o zlepšení inovační výkonnosti Jihočeského kraje. 

Řešení 
Z výsledků vyplývá, že struktura vstupu v Jihočeském kraji není optimální. Prvním 

nedostatkem je fakt, že inovační proces Jihočeského kraje je podfinancován. Pokud se 
vyhneme kritice výše vkládaných finančních prostředků na výzkum a vývoj na 
celorepublikové úrovni, která dosahuje 1,46 % HDP, pak výdaje na VaV v rámci Jihočeského 
kraje dosahují ještě nižšího podílu, a to 1,01 % jihočeského HDP. Například v Horním 
Rakousku je tento podíl 2,33 % příslušného HDP. Zajímavé zjištění vyplynulo z posouzení 
struktury výdajů na VaV. Ačkoli jsou výdaje ze zahraničních zdrojů vůči celorepublikovému 
průměru v Jihočeském kraji podprůměrné, podíl podnikatelských zdrojů a vládních zdrojů je 
poměrně vyrovnaný (v obou případech téměř 1 mld. Kč, tedy 46,2 % resp. 50,4 %). Tento jev 
je dále patrný i u regionů silně orientovaných na inovace jako je Praha či Jihomoravský kraj. 
Přestože jsou výdaje v absolutním vyjádření z podnikatelských zdrojů např. u 
Jihomoravského kraje dva a půl krát vyšší než v Jihočeském kraji, značí to určitou odlišnost 
od zbytku regionů a zároveň paralelu se zmiňovanými dvěma regiony.  

 

Graf 1: Pom ěr výdaj ů na VaV dle zdroj ů financování a kraj ů ČR v roce 2008 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 

 
Ze struktury výdajů na VaV dle provádění vyplývá, že pravděpodobně vlivem nižších 

výdajů na VaV z podnikatelských zdrojů je v Jihočeském kraji i následné využití financí v 
podnikatelském sektoru jak absolutně, tak ve formě podílu k ostatním složkám velmi nízké 
(0,98 mld. Kč, resp. 50 % v roce 2008). Využití ve vládním a vysokoškolském sektoru je však 
celorepublikově nadprůměrné. To naznačuje významnou vědeckovýzkumnou kapacitu na 
straně státních institucí. Nadprůměrných výsledků ve dvou zmiňovaných sektorech dosahuje 
ještě Jihomoravský kraj. Podíl využití výdajů na VaV ve vládním sektoru dosahuje v 
Jihočeském kraji 30 % na celkovém využití, přitom celorepublikový podíl je na úrovni 21 % a 
při vyloučení Prahy dokonce pouze 9 %.  
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Graf 2: Výdaje na VaV v sektorech provád ění dle kraj ů ČR v roce 2008 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 

 
Jedním z trendů VaV v zahraničí je snaha o využití finančních prostředků především ve 

sféře podnikatelské. V praxi to znamená, že například v Horním Rakousku tvoří 
podnikatelský sektor 90,1 % všech výdajů na VaV dle sektoru provádění. Tento směr v 
žádném případě nepopírá význam státních institucí, přesto ale naznačuje, že vzhledem k 
postavení podnikatelské sféry v inovačním prostředí je v podnikatelské sféře využití peněz 
nejefektivnější.  

Další částí vstupu do inovačního procesu jsou lidské zdroje, které jsou do VaV nějakým 
způsobem zainteresováni. Z tohoto hlediska je velmi důležitým ukazatelem průměrný 
evidenční počet zaměstnanců VaV přepočtený na plný pracovní úvazek věnovaný 
výzkumným a vývojovým činnostem tzv. Full Time Equivalent. Tento ukazatel pro rok 2008 
činil v České republice 50 808. Největší počet zaměstnanců je v sektoru podnikatelském, 
který tvoří více než polovinu všech zaměstnanců v oblasti VaV a každoročně roste, což je 
pozitivní trend. Od roku 2001 se tento počet ztrojnásobil, počet vysokoškolských 
zaměstnanců se zdvojnásobil a počet vládních zaměstnanců vyrostl o polovinu. V 
Jihočeském kraji je k roku 2008 ve VaV 1898 zaměstnanců, což je téměř 4 % z 
celorepublikového počtu. Největší část zaměstnanců VaV v Jihočeském kraji je zaměstnána 
v podnikatelském sektoru. Konkrétně se jedná o téměř 45 %. Ve vládním sektoru je 
zaměstnáno asi 31 % a 24 % ve vysokoškolském sektoru. Za pozornost stojí poměrně 
rovnoměrné zastoupení zaměstnanců v podnikatelském, vládním a vysokoškolském sektoru. 
V ostatních krajích je naproti tomu značná převaha zaměstnanců v podnikatelském sektoru. 
Vládní sektor je v Jihočeském kraji například zastoupen především několikerým zastoupením 
Výzkumných ústavů Akademie věd ČR.  
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Graf 3: Zam ěstnanci VaV v sektorech provád ění dle kraj ů ČR v roce 2008 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 

 
Průměrný evidenční počet výzkumných pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek 

(zmiňovaný Full Time Equivalent) věnovaný výzkumným a vývojovým činnostem dosáhl v 
roce 2008 hodnoty 29 785 přepočtených osob. Oproti roku 2007 došlo ke zvýšení počtu 
výzkumných pracovníků přepočtených na plný pracovní úvazek věnovaný VaV činnostem o 
téměř 7 %. Struktura výzkumných pracovníků je obdobná jako v případě zaměstnanců VaV. 
Největší počet výzkumníků je v podnikatelském sektoru. Ten tvoří téměř 45 %. V Jihočeském 
kraji je k roku 2008 ve VaV 809 výzkumníků, což je téměř 3 % z celorepublikového počtu. 
Největší část výzkumníků je v Jihočeském kraji zaměstnána ve vládním sektoru a to 40 %. 
Vysokoškolských výzkumníků je 36 % a výzkumníků v podnikatelském sektoru bylo pouze 
24 %. To znamená, že ačkoli je v podnikatelském sektoru zaměstnáno více zaměstnanců 
VaV, výzkumníků je více ve vládním sektoru. Obdobná situace jako v Jihočeském kraji, tedy 
výrazné zastoupení výzkumníků ve vládní sféře je také v Praze a Jihomoravském kraji. V 
ostatních krajích je značná převaha výzkumníků v podnikatelské sféře. Tato situace 
napovídá o výrazné vědeckovýzkumné kapacitě Jihočeského kraje, jejíž výsledky se bohužel 
nepromítají do výstupů inovačního procesu viz. příslušná část shrnutí. Součástí vstupu do 
inovačního procesu je také vzdělávací systém a vzdělanostní úroveň obyvatel Co se týká 
úrovně dosaženého vzdělání ve věkové struktuře 25 až 34 let, tak v Jihočeském kraji je 
situace u obyvatel jak s dosaženou maturitní zkouškou, tak v terciárním vzdělání 
podprůměrná. Za povšimnutí stojí, že 15,7 % obyvatel s terciárním vzděláním je pátý 
nejhorší výsledek v mezikrajovém srovnání. Z toho vyplývá, že podíl mladé populace s 
odpovídající mírou vzdělání jako vstupu do inovačního procesu není příliš ideální. V 
Jihočeském kraji tak za stávající situace bohužel musíme počítat s tím, že průměrné či 
podprůměrné podíly obyvatelstva ve sledovaných kategoriích vzdělání mohou inovační 
proces zpomalit. Významným ukazatelem pro posouzení situace ve vzdělání jihočeské 
populace jsou pro vědeckovýzkumné a inovační aktivity také počty osob s ukončeným 
vzděláním v přírodních a technických oborech. Z pohledu vazby k vědě, výzkumu a inovacím 
je podstatné, že v době posledního populačního censu mělo v celé ČR 240 tis. osob s 
vysokoškolským vzděláním vystudován přírodovědný či technický obor a tvořili necelých 40 
% práceschopného obyvatelstva. Čtvrtina z tohoto počtu měla trvalé bydliště v Praze, další 
čtvrtina v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském a zbylá polovina pak připadla na 
ostatní regiony. V Jihočeském kraji je dle SLDB podíl aktivního obyvatelstva s ukončeným 
vysokoškolským vzděláním v technických vědách ke všem oborům vysokoškolského 
vzdělání nejnižší ze všech krajů. U mužů je to 37,6 % a u žen pouze 9 %. Například v 
Plzeňském kraji je to 47,6 % resp. 12,2 % a v Jihomoravském je to dokonce 49 % resp. 14,8 
%.  

Z hodnocení prostředí inovačního procesu v rámci Jihočeského kraje vyplývají 
následující dílčí závěry. V České republice bylo v roce 2008 2 233 výzkumných a vývojových 
pracovišť. V Jihočeském kraji bylo 96 pracovišť, což je značně podprůměrných 4,3 %. 
Podprůměrný počet pracovišť vyjde i v případě vyloučení téměř třetinového podílu pražských 
pracovišť, tedy 614 pracovišť. V Jihomoravském kraji bylo 342 pracovišť. Nejvíce pracovišť 
VaV z hlediska sektorů provádění VaV se v roce 2008 v ČR nacházelo v sektoru 
podnikatelském (1 731 pracovišť, tj. 80 % ze všech pracovišť VaV). Ve vládním sektoru se v 
roce 2008 nacházelo 198 (9 % všech pracovišť VaV), ve vysokoškolském sektoru 183 
pracovišť VaV (8 % všech pracovišť VaV), ostatní pracoviště byla v soukromém neziskovém 
sektoru. Také v Jihočeském kraji je výrazná převaha podnikatelských pracovišť VaV, kterých 
bylo 70. 10 pracovišť bylo vládních a 13 vysokoškolských. Velmi důležitá pro výzkum a vývoj 
jsou především výzkumná pracoviště (CZ-NACE 72), která se zabývají VaV jako svoji 
primární (převažující) ekonomickou činností. V roce 2008 bylo v České republice 243 
výzkumných pracovišť (11 % z celkového počtu pracovišť VaV). V jižních Čechách je celkem 
9 takových výzkumných pracovišť, což je téměř celorepublikový průměr, samozřejmě bez 
započítání Prahy.  
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Graf 4: Výzkumná pracovišt ě v sektorech provád ění podle kraj ů ČR v roce 2008 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 

 
Za součást inovačního prostředí můžeme považovat například i institucionální zázemí v 

podobě Hospodářské komory ČR. Ta je v regionech zastoupena krajskými hospodářskými 
komorami, kterých je 14. Vedle toho fungují ještě 2 regionální hospodářské komory a 51 
okresních hospodářských komor. Pozice hospodářské komory v Jihočeském kraji v 
porovnání s ostatními kraji není vůbec špatná. Jihočeská hospodářská komora má 9 
kanceláří, což je druhý nejvyšší počet po Středočeském kraji. Počet členů pak dosahuje v 
mezikrajovém srovnání nejvyššího podílu na počtu ekonomických subjektů. Zajímavým 
pohledem na pojící prvek v rámci inovačního procesu je počet inovačních center a klastrů v 
jednotlivých krajích. Počet inovačních center v Jihočeském kraji je nadprůměrný, a to i při 
zahrnutí Prahy. Téměř dvojnásobný než celorepublikový průměr je počet klastrů. Z výše 
uvedeného vyplývá, že prostředí pro rozvoj inovačního procesu vykazuje na jedné straně 
slabší výsledky v počtu VaV pracovišť, nicméně počet pracovišť (CZ-NACE 72) je na 
celorepublikovém průměru. Velmi pozitivní výsledky vykazuje prostředí v podobě aktivity 
hospodářské komory jako zázemí pro podnikatele. 

Dosud uvedené vstupy a prostředí inovačního procesu jsou základem pro výsledky a 
výstupy. Bohužel, právě tato nejdůležitější část inovačního procesu se potýká se zřetelným 
nedostatkem dat. V žádném případě to však nemůže být překážkou při výzkumné práci a při 
snaze o vyhodnocení inovačního procesu.  V roce 2008 použilo výsledky VaV v ČR pro 
vlastní nové nebo inovované technologie, přístroje, zařízení, výrobky, materiály apod. 1 598 
pracovišť VaV tj. 72 % všech pracovišť. Počet jihočeských pracovišť využívající výsledky 
svého VaV pro svou potřebu je značně podprůměrný i při vyloučení Prahy. Podprůměrných 
výsledků dosahuje Jihočeských kraj ve všech třech variantách uplatnění vlastního výsledků 
VaV. Z porovnání podnikatelských pracovišť vyplývá, že nejčastější uplatnění výsledku VaV 
je přímo ve své potřebě podniku. Následuje prodej jinému subjektu a až třetí v pořadí je 
uplatní vlastního výsledku VaV v podobě podání patentové přihlášky. Výsledky jihočeských 
podnikatelských pracovišť jsou opět ve všech třech sledovaných kategoriích nižší, než je 
průměr ČR. Celkový počet podniků inovujících třemi výše uvedenými způsoby je v 
Jihočeském kraji 70. Jen pro srovnání, v Jihomoravském kraji je takových podniků 276. 
Situace u vládních pracovišť je od podnikatelských pracovišť odlišná. Z celorepublikových, 
slabých výsledků vyplývá, že Jihočeský kraj je v tomto sledování při vyloučení Prahy 
nadprůměrný. Pouze několik málo vládních pracovišť v ČR uvedlo, že výsledek svého VaV 
byl uplatněn v podobě podané patentové přihlášky či prodán jinému subjektu. U 
vysokoškolských pracovišť není rozdíl mezi jednotlivými způsoby uplatnění vlastního 
výzkumu a vývoje příliš markantní. Převažuje zavedení inovace pro svou potřebu a počet 
podání patentové přihlášky odpovídá počtu prodejů jinému subjektu. Hodnoty Jihočeského 
kraje u zavedení inovace pro svou potřebu a počet podání patentové přihlášky jsou u 
vysokoškolských pracovišť nadprůměrné. Ve sledovaném období však nebyl realizován ani 
jeden prodej jinému subjektu. Příkladná situace je opět v Jihomoravském kraji a v Praze.  
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Diskuze a záv ěr 
Aby byla podpora inovačního procesu smysluplná, musí být sama inovující. Byl by  

paradox mluvit a psát o podpoře inovací a omezit se na kopírování sice funkčního, ale v 
daném časovém okamžiku již vyčpělého řešení, jehož využití nepřináší žádnou konkurenční 
výhodu. Pokud víme, že hospodářský růst je ovlivněn podporou a následným rozsahem a 
využitím inovací, pak samotná podpora rozvoje inovací musí být inovační. Pokud tomu tak 
není, inovační proces hned v úvodu ztrácí svou logiku a nemůže přinést očekávaný 
výsledek. Výzkum je zcela jistě hlavním zdrojem inovací neboť generuje řadu technických 
nápadů a soustavně zlepšuje technické dovednosti. Přestože je výzkum důležitým zdrojem 
inovací, inovace nejsou pouhou aplikací vědeckých výsledků. Inovace mohou vzniknout 
převzetím nových technologií či procesů, novým způsobem jak podnikat či novým způsobem 
jak výrobky či služby prodávat. Vývoj inovačního konceptu od lineárního modelu, kde je 
výzkum a vývoj začátkem inovačního procesu, k systematickému modelu, kde jsou inovace 
důsledkem vzájemného působení mezi jednotlivci, organizacemi a vnějším prostředí, 
ukazuje, že inovační proces musí sahat mimo hranice pouze výzkumu a vývoje. To dokládá i 
tato část výsledků převzatých z předmětné dizertační práce. Závěry poukazují na skutečnost, 
že inovační proces je složitý systém, ve kterém je nutné rozvíjet všechny fáze se zřetelem na 
přirozenou provázanost. Žádná složka inovačního procesu není významná samostatně, ale 
její síla spočívá pouze při aktivaci díky ostatním složkám. To také znamená, že úroveň 
inovačního procesu není možné hodnotit pouze podle jedné části. Jedna část totiž může být 
v porovnání s ostatními kraji kvalitně rozvinutá, nicméně celková úroveň inovačního procesu 
tím může být ovlivněna pouze nepatrně. V prostředí Jihočeského kraje je touto kvalitně 
rozvinutou částí inovačního procesu vědeckovýzkumná infrastruktura a příslušná kapacita v 
podobě zaměstnanců a výzkumníků v oblasti vládního výzkumu a vývoje. Tato složka je v 
jižních Čechách rozvinuta zřetelně nad celorepublikovým průměrem a signalizuje obrovský 
potenciál pro další hospodářský růst regionu. Faktem je, že odborné kapacity v podobném 
rozsahu v souvislosti s výzkumem a vývojem ve vládním sektoru má pouze Praha, 
Středočeský a Jihomoravský kraj. Na základě analýzy jednotlivých fází inovačního procesu 
však tento jedinečný potenciál Jihočeského kraje úplně zanikne a při posuzování 
komercializace výstupů inovačního procesu vyjde najevo skutečnost, že podnikatelský sektor 
má jednu z nejnižších kapitalizací tržeb za nové produkty na trhu, při současném relativně 
vyrovnaném objemu absolutních finančních částech tržeb jednotlivých regionů. To znamená, 
že jihočeští podnikatelé nejsou schopni využít vědeckovýzkumného potenciálu regionu. V 
případě použití jediného možného měřítka ohodnocení úspěchu inovačního procesu v 
podobě finančních toků a tržeb za inovace ze strany spotřebitelů pak následně jihočeští 
podnikatelé propadají. Zjištěné výsledky poukazují na fakt, že jedním ze základních 
klíčových faktorů úspěchu regionálního rozvoje a souvisejícího hospodářského růstu je nutná 
spolupráce a respektování fungování v úvodu zmiňovaného modelu trojšroubovice, která 
demonstruje vazbu mezi sférou vědeckovýzkumnou, podnikatelskou a sférou vládní a 
regionální. Řešením situace je prohloubení spolupráce mezi jednotlivými sférami inovačního 
procesu a především posílení vazeb tak, aby byly všechny tři sféry více zapojeny do procesu 
rozvoje inovací. Příkladem může být společné řešení regionálních i mezinárodních projektů a 
mnohé další. Kompletní návrhové řešení je však již součástí předmětné dizertační práce 
autora. 
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Investi ční pobídky v Polské republice 
 

Investment incentives system in the Republic of Poland 
 

Marcela Domesov á 
 

 
Abstrakt 
Cílem článku je zhodnocení systému investičních pobídek v Polské republice a analýza 
vývoje přílivu přímých zahraničních investic do Polské republiky. Systém investičních 
pobídek je vyhodnocován v kontextu s formami investičních pobídek v České republice, 
Slovenské republice a Maďarsku. Analýza přílivu přímých zahraničních investic a teritoriální 
analýza je provedena v období 1995-2007. Komparace přílivu přímých zahraničních investic 
v rámci zemí Višegrádské skupiny je provedena pomocí následujících ukazatelů: kumulativní 
a průměrný příliv přímých zahraničních investic, kumulativní příliv PZI na obyvatele.  
 
Klíčová slova 
Investice, pobídky, Višegrádská skupina 
 
Abstract 
The aim of this paper is evaluation of investment incentives system in the Republic of Poland 
and analysis of foreign direct investment’s influx to the Republic of  Poland. The investment 
incentive’s system is evaluated in the context with investment incentives system in the Czech 
Republic, in the Slovak Republic and Hungary. The analysis of foreign direct investment’s 
influx and territorial analysis is evaluated in years 1995 – 2007. The comparision of foreign 
direct investment’s influx in terms of Visegrád group is evaluated by means of next 
indicators: cumulative and average foreign direct investment’s influx and cumulative foreign 
direct investment’s influx per head.  
 
Key words 
Investment, Incentives, Visegrad Group 
 
Úvod 

Polská republika je jedním z členských států Višegrádské 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 a technologických center. 
 
Cíl  

Cílem článku je zhodnocení systému investičních pobídek v Polské republice v kontextu 
s formami investičních pobídek v zemích Višegrádské skupiny a analýza přílivu přímých 
zahraničních investic v rámci mezinárodní komparace a teritoriální analýzy.  
 
Metodika a materiál 

Systém investičních pobídek je vyhodnocován v souvislosti s formami investičních 
pobídek v České republice, Slovenské republice a Maďarsku. Analýza přílivu přímých 
zahraničních investic je provedena v období 1995-2007. Komparace přílivu přímých 
zahraničních investic v rámci zemí Višegrádské skupiny je provedena pomocí absolutní výše 
přílivu PZI, průměrného přílivu PZI a kumulativního přílivu PZI na obyvatele. Zdrojový 
materiál pro analýzu investičních pobídek je čerpán z internetové databáze Polské agentury 
poskytující informace o zahraničních investicích v Polsku a data o přílivu přímých 
zahraničních investic z databáze OECD. 
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Výsledky 
 
Investi ční pobídky v Polsku 

Vstupu na polský trh napomáhá zahraničním investorům Polská informační agentura pro 
zahraniční investice, která poskytuje administrativní a právní pomoc novým i stávajícím 
investičním projektům, rychlý přístup k právním a obchodním informacím vztahujících se 
k investicím, pomoc při vyhledávání obchodních partnerů a vhodných lokalit pro nové 
investice.  
 
Vývoj legislativní úpravy investi čních pobídek 

Základní rámec poskytování jakékoli státní pomoci podnikatelským subjektům je dán 
zákonem o podmínkách a kontrole poskytování veřejné pomoci podnikatelům (polská sbírka 
zákonů č. 60/2000, pozice 704), který vstoupil v platnost 1. 1. 2001. Zákon definuje základní 
pojmy, podmínky, při kterých je pomoc dovolena, povinnosti kontrolního orgánu (Úřad na 
ochranu konkurence a spotřebitelů). Zákon se až na výjimky vztahuje na všechny formy 
poskytování státní pomoci: investiční pobídky, restrukturalizační programy, programy 
regionálního rozvoje, odstraňování následků přírodních katastrof aj. Výjimkami jsou případy 
budování technické infrastruktury, pokud jejím budoucím uživatelem není konkrétní firma, 
dotace do firem, jejichž činnost je v zájmu obrany státu, a některá odvětví (zemědělství, 
potravinářství, lesnictví, rybolov, výkup a skladování potravin).  

Nejdůležitější formy poskytování investičních pobídek existovaly ve speciálních 
ekonomických zónách. Speciální ekonomické zóny mohly na rozdíl od ostatního území 
Polska poskytovat úplné osvobození od daně z příjmu (právnických i fyzických osob) po 
dobu 10 let a 50 % osvobození po zbytek doby existence zóny. Minimální limit pro povolení 
investice ve speciálních ekonomických zónách je 100.000 EUR. 

Základním legislativním aktem byl zákon o speciálních ekonomických zónách z 20. 10. 
1995 (Dziennik Ustaw z roku 1995, č.123, poz. 600) a jeho novela z listopadu 2000, která 
vstoupila v platnost 1. 1. 2001. Tato novela v podstatě znamenala konec udělování dalších 
daňových úlev na dosavadních zásadách při investování v zónách, zachovává však již 
přiznané úlevy při realizovaných investicích, otevírá možnost zrušení nebo modifikace 
poskytování úlev (ovšem pouze v případě dohody s investorem nebo v případě neplnění 
stanovených podmínek z jeho strany). Pokud je investorovi odebráno či omezeno povolení v 
zóně podnikat, ztrácí právo na veškeré úlevy a je nucen státu uhradit veškeré náklady státu 
vyplývající z jemu přiznaných výhod za celou dobu svého podnikání v zóně (či doplatit jejich 
poměrnou část v případě změny podmínek). Další přiznávání úlev bude muset být v souladu 
se zákonem o podmínkách udělení a monitorování státní pomoci podnikatelům. 

Speciální ekonom ické zóny 
Speciální ekonomické zóny jsou části polského území, které jsou administrativně 

oddělené, samostatně spravované pro účely podnikání za výhodnějších podmínek. 
Podnikatel zde může založit podnik na speciálně připravené ploše, plně vybaveném 
nezbytným technickým vybavením. Polsko má 14 speciálních podnikatelských zón. Investor, 
který získal povolení založit podnik ve speciální podnikatelské zóně, může získat následující 
výhody [2]: 

• osvobození od daně z příjmů  
• plochu plně připravenou pro rozvoj investorem za zvýhodněnou cenu 
• bezplatnou pomoc při vyřizování formálních náležitostí týkajících se invetice 

Osvobození od daně z příjmů je poskytováno jako veřejně financovaná regionální 
pomoc, jejiž cílem je napomoci rozvoji nejméně rozvinutých regionů v Polsku pomocí 
zakládání nových investic a utváření nových pracovních příležitostí.  
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Povolená výše regionální pomoci závisí na: 
• umístění investice 
• výši kapitálového vkladu 
• nákladech na zaměstnávání nových pracovníků 
• velikosti podniku 

 
Podmínky pro ud ělení regionální podpory: 

• minimální výše investice 100 000 EUR, 
• existence podnikání a uchování pracovních míst po dobu minimálně 5 let (3 roky u 

malých a středních podniků). 
 
Mimo speciálních ekonomických zón existuje pro investory rovněž řada možností, jak 

obdržet různé formy  státní pomoci : 
• celní úlevy - osvobození od cla na základní prostředky ve zpracovatelském průmyslu, 

stavebnictví, obchodu a službách, bezcelní zóny 
• granty na vytváření nových pracovních míst; okresní úřad práce po dohodě s 

přednostou okresu může refundovat náklady na zaškolení nových pracovníků až do 
výše 50 %, a to formou vrácení odvodů na sociální zabezpečení až do výše 
tříměsíční minimální mzdy, půjčky na vytváření nových míst až do výše 50 % 
nákladů, vrácení celých nákladů na zaměstnávání (hrubá mzda plus odvody) nových 
absolventů škol nebo nezaměstnaných po dobu 12 měsíců 

• osvobození od místních daní a poplatků - především úplné osvobození od daně z 
nemovitostí a daně z dopravních prostředků (nákladní auta a autobusy). 

Uvedené formy pomoci jsou však spíše teoretické. Je třeba vyjednávat na různých 
úřadech a úrovních (obecní, okresní, celní, daňový), což je časově a administrativně 
náročné a tím málo efektivní. 

Vzhledem k nejisté budoucnosti zón a celkové nepřehlednosti systému se polská vláda 
už koncem roku 2000 rozhodla pro vytvoření zákona o finanční podpoře investic. Zákon byl 
připraven na Ministerstvu hospodářství v r. 2001 a v platnost vstoupil v květnu 2002. 

 
      Zákon poprvé do polského práva zavádí možnost udělování přímých finan čních 
grant ů, jejichž příjemci mohou být jak investoři, tak obce připravující infrastrukturu pro 
investory, a to na celém území Polska . Investor může obdržet finanční podporu při splnění 
jedné z následujících podmínek: 

• výše investice překročí 10.000.000 EUR 
• výše investice na modernizaci nebo rozšíření stávající výrobní kapacity překročí 

500.000 EUR a díky ní bude zachováno nejméně 100 pracovních míst (v případě 
zvláště ohrožených oblastí Polska, definovaných jinými předpisy, stačí 50 míst), a to 
po dobu nejméně 5 let 

• díky investici vznikne 20 nových pracovních míst na dobu nejméně 5 let 
• investice přináší technologickou inovaci nebo bude mít proekologický dopad 

(definováno jinými předpisy) 

Celková výše přímé finanční pomoci nemůže přesáhnout 50 % celkové státní pomoci 
dovolené v daném regionu. Pro většinu území je maximální limit celkové pomoci 50% 
hodnoty investice, pro Krakov, Vratislav a Gdaňsk je to 40 % a pro Varšavu a Poznaň 30%. 
Na vytvoření jednoho pracovního místa je maximální limit pomoci 3.500 EUR, na zaškolení 
1.150 EUR. Finanční pomoc poskytnutá obci na vybudování infrastruktury se do celkové 
pomoci započítává. O udělení pomoci rozhoduje ministr hospodářství. [3] 
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Komparace investi čních pobídek 
V současné době vznikají na politické půdě kritiky investičních pobídek označující tento 

nástroj hospodářské politiky jako neslučitelný s volnou hospodářskou soutěží. Článek 92 
Římské smlouvy stanovuje, že podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků 
jsou neslučitelné se společným trhem, protože narušují a poškozují hospodářskou soutěž 
tím, že zvýhodňují určité firmy či odvětví. Dále však tento článek vyjmenovává případy 
podpor, které jsou slučitelné se společným trhem a volnou hospodářskou soutěží nebo za 
slučitelné mohou být považovány. Používání investičních pobídek je zdůvodněno několika 
důvody – rozvojem oblastí s nízkou životní úrovní, snižováním nezaměstnanosti nebo 
řešením vážných strukturálních poruch. Z hlediska rovné soutěže musí být investiční pobídky 
udělovány na základě zákonem daných rovných podmínek pro všechny investory, kteří splní 
určité obecné podmínky. Nejčastějším „obecným“ kritériem pro udělení investičních pobídek 
je výše investované částky. V oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti jsou sníženy 
nároky na výši investice až do ploviční výše minimální investice pro kvalifikaci na žádost o 
investiční pobídku. 
 

V současné době poskytují určité formy investičních pobídek všechny země Visegrádské 
skupiny. Mezi základní formy investičních pobídek patří: 
• Podpora na pořízení nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
• Podpora na rekvalifikaci pracovníků a tvorbu nových pracovních míst 
• Daňové zvýhodnění, a to: 

o úplné po dobu max. 10 let (Česká republika) 
o částečné (80% daně z příjmů PO) po dobu max.10 let (Maďarsko) 
o úplné po dobu max. 5 let (Slovenská republika) 

 
Maximální výše celkové podpory je dána procentem z celkové hodnoty investice. Tato 

maximální výše celkové podpory je diferencována pro různé regiony podle jejich 
hospodářské vyspělosti.  
 
 
Mezinárodní komp arace p řílivu p římých zahrani čních investic 

V první polovině 90. let směřovalo nejvíce přímých investic do Maďarska, které zavedlo 
systém investičních pobídek jako první z členských zemí Višegrádské 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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V rámci komparace přílivu přímých zahraničních investic v zemích Višegrádské 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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                                    Tab.1: Komparace PZI  (1999 – 2007) 

Region Kumulativní příliv PZI 
(USD)/obyvatele 

Česká republika 5 790 
Slovenská republika 3 533 
Polsko 2 407 
Maďarsko 3 925 

                                      Zdroj: autorka 
 
 
 
Teritoriální an alýza p řílivu p římých zahrani čních investic 

V rámci teritoriální analýzy přílivu PZI do Polska podle země původu investora 
v analyzovaném období plynulo v průměru nejvíce investic z Nizozemí (20 % z celkového 
objemu investic), Francie (16 %), Nemecka (15 %) a Lucemburska a Belgie (11 %). Analýza 
nejvetších generátorů přímých investic v Polsku je znázorněna na obrázku 2.  
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Obr. 2: Teritoriální analýza PZI v Polsku (1998 – 2006) 
Zdroj: autorka 

Shrnutí 
Všechny členské země Višegrádské 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 teritoriální 
analýzy převažují investice z členských států Evropské unie s předním postavením 
Nizozemí, Francie, Německa, Lucemburska a Belgie.  
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Principy regionální politiky Evropské Unie 
 

Principles of regional policy of the European Union 
 

Jana Drahošová 

 
 
Abastrakt: 

Rozšiřující se hranice EU mají za následek rostoucí disparity mezi jednotlivými regiony. 
V rámci regionální politiky mají státy a jejich regiony, jejichž ekonomická úroveň nedosahuje dle 
určitých kritérií evropského standardu, nárok na finanční podporu. Odkud, kam a kolik financí 
plyne, kdo o nich rozhoduje a stará se o jejich řízení a kontrolu, jsou sice veřejné, ale často těžko 
srozumitelné informace. Cílem práce je tedy poskytnout základní poznatky týkající se regionální 
politiky, vysvětlit principy jejího fungování, identifikovat zdroje financování a přesnou alokaci 
finančních prostředků na programovací období 2007-2013.  
 
Klíčová slova: 

Regionální politika, klasifikace NUTS, strukturální fondy, konvergence, regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce. 
 
 
Abstract: 

The extension of the EU border results in increasing disparities among individual regions. In the 
frame of regional policy, each country and its regions, whose economic level does not reach 
according to certain criteria the European standard, is eligible for financial support. The information 
about sources, flows and amount of funds, decision-making, managing and controlling bodies are 
public, but sometimes not well understandable. The goal of this work is provide summarization of 
the basic knowledge about the regional policy, explain principles of its functioning, identify the 
sources of financing and exact allocation of fiancial means for the programming period 2007-2013. 
 
Key words: 

Regional policy, NUTS classification, structural funds, convergence, regional competitiveness 
and employment, European territiorial cooperation. 
 
 
 
Úvod 
 

Evropská unie zahrunuje 27 členských států, které tvoří komunitu a vnitřní trh přibližně 439-ti 
miliónů obyvatel. Díky rozšířujícím se hranicím EU se stále zvětšují ekonomické a sociální rozdíly 
mezi jednotlivými státy a jejich regiony. Pro EU jako celek je velmi důležité co nejvíce vyrovnat 
hospodářskou úroveň jednotlivých regionů a zvýšit životní úroveň obyvatel celé EU. K tomu slouží 
regionální politika, často též nazývaná politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), která má 
pro současné programovací období vytyčené tři základní cíle:  

1) Konvergenci,  
2) odporu regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a  
3) Evropskou územní spolupráci regionů.  

 
Zmíněné cíle mají být dosaženy díky financování ze strukturálních fondů – zejména 

z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Fondu 
soudržnosti (CF). Stručný přehled o tom, jak regionální politika funguje obecně, a o tom, jaké jsou 
specifika pro současné programovací období, by měl poskytnout měl následující text.  
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Cíl práce a metodika 
 

Cílem této práce je shrnout základní poznatky týkající se regionální politiky, vysvětlit principy 
jejího fungování, identifikovat zdroje financování a přesnou alokaci finančních prostředků na 
programovací období 2007-2013. Metodika je založená na analýze informací nejen z oficiálních 
zdrojů jako jsou stránky Evropské Unie, Evropské komise a Eurostatu, ale i z  odborných článků. 
Tato práce bude sloužit jako podklad pro měření konkurenceschopnosti evropských regionů. 
 
 
Řešení 
 
Regionální poli tika EU  
 

Z vědeckého hlediska, regionální politika přináší přidanou hodnotu základním aktivitám, které 
v regionech probíhají. Pomáhá financovat konkrétní projekty pro regiony, města a jejich obyvatele. 
Ideou je vytvořit potenciál, který by regionům plně přispěl k dosažení většího růstu 
a konkurenceschopnosti a zároveň, umožnil výměnu zkušeností a nejlepší praxe 
(http://ec.europa.eu/). Praktický pohled nám říká, že regionální politika je nástroj finanční 
solidarity, která má popořit konvergenci a ekonomickou integraci regionů, jejichž úroveň 
nedosahuje dle určitých kritérií evropského standardu. Evropská unie přerozděluje finanční 
prostředky mezi vyvinutějšími a zaostalejšími regiony tak, aby se úroveň jejich prosperity 
přibližovala a zároveň rostla životní úroveň celé EU. Úspěch záleží na rozsahu kapacity a 
připravenosti regionů, na které je tato podpora zaměřena. Podle Ahnera (2009) je o tzv "help for 
self-help" v přímém překladu "Pomoc pro svépomoc". Tento obrat jednoduše vyjadřuje, že 
regionální politika poskytuje pomoc regionům, aby byly soběstačné a mohly si k určitým cílům 
pomáhat samy. Ahner (2009) tvrdí, že tato podpora není ovšem jenom finanční, ale často znamená 
také mnohem více – odborné rady, výměnu zkušeností a spolupráci s ostatními, zvyšování kapacit 
díky školení, otevřené diskuze se zájmovými skupinami a v neposlední řadě kritický, ale 
konstruktivní dialog mezi rozdílnými úrovněmi řízení (EU, národní, regionální a místní).  

Předmět ekonomické a sociální soudržnosti byl představen v roce 1986 s přijetím Jednotného 
evropského aktu (SEA). Díky Maastrichtské smlouvě podepsané v roce 1992, byla regionální 
politika následně začleněna do prvního pilíře Evropské Unie (http://ec.europa.eu/).  

Obr. 1: Logický diagram politiky HSS 
Zdroj: Ahner (2009) 
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Právní základ regionální politiky je odvozen z Článku 2 a Článku 158 Smlouvy zakládající 
Evropské  Společenství. Ten nastavuje obecný cíl reigonální politiky, který se snaží umožnit 
občanům EU se plně účastnit a plně těžit z Evropského integračního projektu. Tento cíl je 
podmíněn dvěma strategickými cíli: zlepšování udržitelného rozvoje a kvality života, a propagaci 
integrace Evropských regionů. Tyto strategické cíle jsou nadřazeny krátkodobějším čili operačním 
cílům: podpora konkurenceschopnosti, podpora sociálního zapojení a udržitelné pracovní pozice, 
podpora kvality životního prostředí, rozvoj nad-regionálního propojení a podpora spolupráce mezi 
regiony. Tyto cíle mohou být dosaženy zejména díky zlepšování podnikatelského prostředí, 
inovacemi, výzkumem a technologickým rozvojem (RTD), vzděláváním, školením, získanými 
dovednostmi, správným sociálním zapojením, funkční infrastrukturou, kvalitními službami, síťovým 
propojením, výměnou zkušeností a jinou regionální přeshraniční spoluprácí. Jednotlivé faktory ale 
nejsou dostatečné pro garanci požadovaného vlivu politiky na regionální ekonomiky. Ahner (2009) 
trvrdí, že klíčovým faktorem k úspěchu inveistic jsou instituce a řízení. Celá struktura politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti je znázorně na obrázku č.1. 
 
 
Programovací období 2007-2013 

 
Od dob, kdy byl představen koncept soudržnosti, byly implementovány již čtyři generace 

programů regionální politiky. Poměr výdajů do jednotlivých oblastí se v každém období lišil, jak je 
znázorněno na obrázku č. 2.  

 

 
Obr. 2:  Od in frastruktury k inovaci 

Zdroj: Inforegio Panorama (2008) 
 
Dle webových stránek http://www.euractiv.com/ má v současném programovacím období 

2007-2013 regionální politika EU tři základní cíle: 
1) Konvergence: podpora rozvoje a vytváření pracovních pozic v nejméně rozvinutých 

členských státech a regionech.  
2) Regionální konkurenceschopnost a zamě stnanost: určena bohatším členským státům 

pro překonání problému spojených s ekonomickými a sociálními změnami, globalizací a 
přechodu na tzv. znalostní společnost.  

3) Evropská územní spolupráce: stimulace přes-hraniční spolupráce za účelem nalezení 
řešení problémů jako urbanistický, rurální a pobřežní rozvoj, rozvoj ekonomických vztahů a 
sítí malých a středních podniků.  
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Dnešní regionální politika je především v souladu s prioritami určenými Lisabonskou strategií. 
Na speciálním setkání Evropské Rady v březnu 2000 byl odsouhlasen nový strategický cíl EU na 
následující dekádu a to: stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou 
na světě, která je schopná udržitelného ekonomického růstu s více a lepšímí pracovními pozicemi 
a sociální soudržností (http://www.europarl.europa.eu/). Podpory růstu a vytváření pracovních 
pozic by mělo být dosaženo pomocí následujících aktivit: 

• zvyšování atraktivnosti zemí a regionů pro investice díky zlepšené dostupnosti a 
poskytování kvalitních služeb a ochrany životního prostředí, 

• podpora inovací, podnikání a znalostní ekonomiky skrze rozvoj informačních a 
komunikačních technologií, 

• vytváření více a lepších pracovních pozic díky zlepšování adaptability pracovníků, jejich 
zainteresovanosti do zaměstnání a vyšším investicím do lidského kapitálu.  

 
 
Regionální členění EU  
 

Jak je uvedeno v Regionální ročence Eurostatu (2008), statistické informace jsou důležité pro 
porozumění komplexně a rapidně se měnícího světa. Eurostat, Statistický Úřad Evropského 
Společenství, je zodpovědný za sběr a šíření dat na evropské úrovni, nejen z 27 členských států 
EU, ale také z kandidátských zemí (Chorvatsko, Makedonie a Turecko) a ze čtyřech EFTA států 
(Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické 
a sociální situace v regionech byla v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních 
statistických jednotek (NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvtel definovány tři hlavní úrovně 
regionálního členění území: 

 
• NUTS 1: hlavní socio-ekonomické regiony (3 – 7 mil. obyvatel), 
• NUTS 2: základní regiony pro aplikaci regionální politiky (0,8 – 3 mil. obyvatel) a 
• NUTS 3: malé regiony pro specifické diagnózy (0,15 – 0,8 mil. obyvatel). 
 
Ačkoliv se klasifikace NUTS používala již od roku 1988, Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o NUTS bylo přijato teprve v roce 2003. Od roku 2004 byly přidány regiony 10-ti nových 
členských států a v roce 2007 i regiony Bulharska a Rumunska. Současná nomeklatura NUTS, 
platná od 1. ledna 2008, rozděluje ekonomické území EU-27 na 97 regionů na úrovni NUTS 1, 271 
regionů na úrovni NUTS 2 a 1303 regionů na úrovni NUTS 3 (Regions in the European Union, 
2007). Na detailnější úrovni jsou kraje a města klasifikované jako tzv. místní administrativní 
jednotky (LAU). Ty ovšem pod Nařízení NUTS nespadají. Dle pracovního dokumentu Regions in 
the European Union (2007) slouží jednotná nomenklatura NUTS  jako reference pro: 

• Sběr, rozvoj a harmonizaci regionální statistiky Evropského Společenství. 
• Socio-ekonomické analýzy regionů: NUTS 1 klasifikace je používána pro analýzy 

regionálních problémů jako „efekt celní unie a ekonomické integrace“, úroveň NUTS 2 
slouží všeobecně pro aplikaci regionálních politik a NUTS 3 slouží pro specifické analýzy. 

• Formování regionálních politik Evropského Společenství: na základě zpráv o sociální  
a ekonomické situaci a rozvoji regionů ES se vyhodnocuje nárok na finanční pomoc ze 
strukturálních fondů pro regiony, které zaostávají za ostatními. 

 
 
Kritéria alokace zdroj ů do region ů EU 
 

 Finanční podpora je distribuována do jednotlivých regionů především na základě velikosti 
populace a bohatství regionu. Počet obyvatel slouží zejména k rozdělení území EU na jednotlivé 
regiony, tzv. NUTS klasifikace. Bohatství čili hospodářská úroveň regionu se běžně měří dle 
hrubého domácího produktu. Pro zajištění srovantelnosti se tyto ukazatele dávají do poměru (HDP 
na obyvatele).  

 Podle Regionální ročenky Eurostatu (2007) je HDP měřítko, které měří ekonomickou 
výkonnost dosaženou v rámci národních či regionálních hranic, bez ohledu na to, jestli byla 
vyprodukována místním obyvatem nebo dojíždějící osobou. To má za následek to, že regiony, 
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které zahrnují hlavní město státu, mají tendency mít HDP na obyvatele podstatně vyšší, než okolní 
regiony. Částečně je to zůosobeno dojížděním osob z okolí, ale větišnou to reflektuje vyšší úroveň 
produktivity v těchto regionech (příkladem jsou města jako Londýn, Vídeň, Hamburg, Luxembourg, 
Praha, Bratislava). Díky dojíždění za prací do hlavních měst z okolních regionů, mají přirozeně tyto 
regiony nižší HDP. To ovšem neplatí pro primární příjmy. Proto nesmí být HDP a regionální 
primární příjem na obyvatele zaměňován. Regionální HDP se počítá ve měně státu, kde se tento 
region nachází. Takto zjištěný HDP se dle aktuálního směnného kurzu pro daný rok převede na 
Euro. Jelikož směnné kurzy nereflektují rozdíly v cenových úrovních mezi státy,  HDP se převede 
pomocí konverzního faktoru známého jako parita kupní síly (Purchasing Power Parity - PPP) na 
umělou společnou měnu, nazvanou standard kupní síly (Purchasing Power Standard - PPS). 
(Eurostat Regional yearbook, 2009).  

Nárok regionů na finanční pomoc závisí na výši HDP na obyvatele v poměru k průměrnému 
HDP na obyvatele celé Evropské Unie, který se považuje za standard a je často vyjadřován jako 
100 %. Díky rozsáhlému rozšiřování EU v letech 2004 a 2007 a připojení méně rozvinutých 
regionů zejména z východní Evropy se tento standard výrazně snížil. Regionální Ročenka 
Eurostatu (2007) uvádí, že HDP na obyvatele současné EU-27 poklesl o 12 % než bylo v EU-15. 
Průměrný HDP na obyvatele EU-25, který  se momentálně používá jako základ je o 8 % nižší než 
HDP na osobu EU-15. Díky těmto změnám se některé regiony dostávají, aniž by se prakticky jejich 
eknomická situace nějak změnila, do jiné pozice, než byla jejich původní – této skutečnosti se říká 
“statistický efekt”. Jelikož jsou tyto regiony na rozhraní jednotlivých cílů regionální politiky říkáme 
jim “přechodové regiony” a můžeme je rozdělit na dvě skupiny: “Phasing-out regiony”, což jsou 
regiony, které opouští cíl 1: Konvergence a “Phasing-in regiony”, což jsou ty regiony, které se nově 
začlenily do cíle 2: Konkurenceschopnost a zaměstnanost. Rozdělení regionů je znázorněno na 
mapce v příloze č. 1. 
 
 
Rozdělení prost ředků fond ů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013 
 
 Stránky evropské komise (http://ec.europa.eu/) uvádí, že v období 2007-2013, připadne na 
regionální politiku 35,7 % celkového rozpočtu EU, což činí 347,41 bilionů Euro (v současných 
cenách). Přehledné informace o rozdělení financí do jednotlivých cílů HSS podává Regionální 
ročenka Eurostatu (2007). Zkráceně můžeme říci, že: 
 

 Cíl 1 - Konvergence: je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 
Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (CF). Je určen k redukci velkých disparit 
v regionálním ekonomickém rozvoji. K dispozici je 282,8 bilionů Euro, které reprezentují 81,54 % 
celkového rozpočtu pro politiku soudržnosti. Tato částka je rozdělena následovně: 199,3 bilionů 
Euro připadne na "konvergenční regiony", 14 bilionů Euro je vyhrazeno pro "phasing-out regiony"  
a 69,5 bilionů Euro pro "regiony financované z Fondu soudržnosti".  
• “Fond soudržnosti” poskytuje finanční zdroje takovým regionům, které mají nižší hrubý národní 

příjem na hlavu nižší než 90 % průměru celé EU-25. Tato pomoc se týká regionů v 15-ti státech 
• “Konvergenční regiony” jsou regiony na úrovni NUTS 2, jejichž HDP na hlavu měřená v PPS za 

období 2000-2002 je nižší než 75 % průměrného HDP EU-25 ve stejném období. Spadá sem 
84 regionů s populací 154 milionů. Většinou se jedná o regiony nově přistoupených zemí.   

• “Phasing-out regiony” jsou takové regiony, které skrze rozšíření EU ztratily status 
konvergenčního regionu, aniž by se jejich skutečná situace změnila. Tato dočasní podpora, má 
zmírnit drastické změny způsobené přechodem mezi programovacími obdobími 
a  připadne na 16 regionů včetně jejich 16,4 milionů obyvatel.  

 
 Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zam ěstnanost: je financována ze strukturálních 
fondů ERDF a ESF. Spočívá v rozvojových programech, které pomůžou regionům provést 
ekonomické změny skrze inovace, propagaci znalostní ekonomiky, podnikání, ochranu životního 
prostředí a zlepšování jejich dostupnosti. Dále bude zajištěno více a lepších pracovních pozic díky 
zvyšování adaptability pracovní síly a investicím do lidských zdrojů. Pro tento cíl je určeno 55 
bilionů Euro, což činí zhruba 15,95 % celkového rozpočtu regionální politiky. "Phasing-in regiony" 
obdrží 11,4 bilionů Euro a 43,6 bilionů Euro připadne na "regiony zahrnuté v cíli 
konkurenceschopnost a zaměstnanost".  
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• “Phasing-in regiony” jsou regiony na úrovni NUTS 1, které byly pokryty cílem konvergence 
v minulém programovacím období, ale jejichž HDP na obyvatele již přesáhl průměrný HDP na 
hlavu EU-15. Tato tranzitní finanční podpora bude trvat do roku 1013, dotkne se celkem 
13 regionů a ovlivní životy 19 milionů obyvatel.  

• “Regiony pro konkurenceschopnost a zaměstnanost” reprezentují všechny regiony na úrovni 
NUTS 2, případně NUTS 1, které nejsou pokryty cílem konvergence nebo nedostávají 
jakoukoliv tranzitní asistenci (ani phasing-in ani phasing-out). Je jich celkem 155 a jsou 
domovem pro 295 milionů obyvatel. 

 
 Cíl 3 - Evropská územní spolupráce:  čerpá finance z fondu ERDF. Posiluje přeshraniční 
spolupráci skrze spojené místní a regionální iniciativy, nadnárodní spolupráci zaměřenou na 
integrovaný teritoriální rozvoj a meziregionální soplupráci a výměnu zkušeností. Pro tento cíl je 
k dispozici 8,7 bilionů Euro, což odpovídá 2,52 % celkového rozpočtu pro politiku soudržnosti. Z 
toho 6,44 bilionů Euro jde na přeshraniční spolupráci, 1,83 bilionů Euro na nadnárodní spolupráci  
a 445 milionů Euro na mezi-regionální spolupráci. Výše zmíněné údaje jsou přehledně shrnuty 
v příloze č. 2. Konkrétní rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013 
je uvedeno v příloze č. 3 a alokaci finančních prostředků dle jednotlivých let je možno shlédnout  
v příloze č. 4. 
 
 
Strukturální fondy - nástroje finan ční podpory 
 
 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  
 ERDF poskytuje pomoc zejména malým a středním podnikům, investuje do infrastruktury, 
technické asistence a finančních instrumentů. Pomocí ERDF je možno zasahovat do všech třech 
cílů regionální politiky a to následujícím způsobem (http://ec.europa.eu/): 
   
 Cíl 1 – Konvergence:  v regionech pokrytých cílem konvergence jsou finanční prostředky 
z ERDF použity v  oblastech: výzkum a technologický rozvoj (RTD), inovace a podnikání, 
informační společnost, životní prostředí, prevence rizika, turismus, kultura, doprava, energie, 
vzdělání 
a zdraví. 
 
 Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zam ěstnanost: v rámci tohoto cíle jsou priority 
zaměřeny na tři sekce: 

• inovace a ekonomika založená na znalostech: posilováníl regionálních kapacit pro RTD, 
podpora inovací a podnikání, a posilování finančního řízení zejména u firem zapojených ve 
znalostní ekonomice, 

• životní prostředí a předcházení rizikům: obnova znečištěných oblastí, posilování energetické 
efektivity, propagace čisté veřejné dopravy ve městech a navrhování plánů pro prevenci 
a omezení přírodních a technologických rizik,  

• dostupnost služeb základního ekonomického významu (dostupnost dopravních služeb, 
informací a komunikačních technologií – tj. posilování prvků Lisabonské a Goteburské 
strategie). 

 
  Cíl 3 – Evropská územní spolupráce: tady ERDF zaměřuje svou pomoc na tři hlavní oblasti: 

• rozvoj ekonomických a sociálních přes-hraničních aktivit, 
• založení a rozvoj nadnárodní spolupráce, zahrnující bilaterální spolupráci mezi přímořskými 
 regiony, 
• zvyšování efektivity regionální politiky skrze mezi-regionální propagaci a spolupráci, vytváření 
sítí a výměna zkušeností mezi-regionálních a místních autorit. 

 
 Evropský sociální fond (ESF)   
 ESF má za úkol zlepšovat zaměstnanost a možnosti práce v EU. Zasahuje v rámci cíle 
konvergence a regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. ESF podporuje aktivity 
v následujích oblastech: 
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• adaptace pracovníků a podniku, životní vzdělávání, návrh a šíření inovačně fungujících 

organizací, 
• přístup k zaměstnání pro ty, kteří hledají práci, nezaměstnané, ženy a migrující obyvatele, 
• sociální integrace postižených osob, potlačení diskriminace na trhu práce, posilování 

lidských zdrojů díky reformě vzdělávacích systému a vzniku síťových zařízení pro výuku. 
 
 Fond soudržnosti (CF)  
 Fond soudržnosti je zaměřen na ty členské státy, jejichž hrubý národní příjem na obyvatele je 
nižší než 90 % průměru EU. Slouží k redukci jejich ekonomických a sociálních nedostatků a ke 
stabilizaci ekonomiky. Kohezní fond financuje aktivity zahrnuté v těchto kategoriích: 

• trans-evropské dopravní sítě, 
• životní prostředí (obnovitelná energie, doprava). 

 
 
Principy podpory  
 
 O rozpočtu a pravidlech použití strukturálních fondů rozhoduje Rada a Parlament  na základě 
návrhu Evropské komise. Ta připravuje návrh po konzultaci Strategických  obecných zásad 
Společenství pro soudržnost (Community strategic guidelines on cohesion) s jednotlivými 
členskými státy. Tyto zásady garantují, že členské státy přizpůsobí své programování prioritám EU. 
Po jejich přijetí musí do pěti měsíců každý členský stát připravit a zaslat Komisi Národní 
strategický referen čnín rámec NSSR (National Strategic Reference Framework) v souladu 
s těmito strategickými zásadami. Tento dokument definuje strategii, kterou si stát vybral a navrhuje 
seznam operačních programů, které by chtěl implementovat. Do třech měsíců od obdržení NSRR 
by měla Komise vyjádřit jakékoliv připominky či požadavky na dodatečné informace od státu. 
Komise potvrdí platnost určitých částí NSRR i operačních programů, které vyžadují  rozhodnutí. 
Operační programy prezentují priority členského státu (a/nebo regionu) a způsob, jak povedou své 
programování. Existuje zde ale povinnost, že regiony spadající pod cíl konvergence musí 60 % 
svých výdajů použít na priority vycházející z Lisabonské strategie. Pro regiony spadající pod cíl 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti je tento podíl 75 %. Na programovací období 2007-2013, 
bylo adoptováno Evropskou Komisí okolo 450-ti operačních programů. Na programování a řízení 
operačních programů se mohou podílet ekonomičtí a sociální partneři i subjekty občasnké 
společnosti. Jakmile Komise rozhodne o operačních programech, členské státy a jejich regiony 
mají za úkol programy implementovat – tzn. vybrat vhodné projekty, monitorovat a hodnotit je. Tyto 
činnosti probíhají skrze řídící autority v každém státě a/nebo v každém regionu. Následně Komise 
povolí členským státům tyto programy spustit a uvolní finanční prostředky pro každý členský stát. 
Rozdělení zdojů mezi regiony v rámci státu je již v rukou jednotlivých zemí a závisí zejména na 
geografické poloze, lidnatosti, národním bohatství, regionálním bohatství a míře nezaměstnantosti. 
Průběh a fungování každého operačního programu je Komisí monitorován. Během 
programovacího období 2007-2013 musí Komise a členské státy připravovat strategické zprávy 
(http://ec.europa.eu/). 
 
 Na portále EU (http://www.euractiv.com/) je uvedeno, že kromě obecných pravidel uvedených 
v předchozím textu, byly pro současné programovací období vytyčeny nové principy, díky kterým 
chce komise zvýšit efektivnost regionální politiky. Patří sem: 

• Decentralizace  odpovědnosti partenerstvím na různých úrovních – silnější zapojení 
regionů a místních hráčů v přípravě programů. 

• Strategický  přístup  k růstu, socio-ekonomické a teritoriální soudržnosti - celý 
programovací proces na Evropské, národní a místní úrovní je řízen jedním politickým 
dokumentem (Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost). 

• Zjednodušení – méně cílů a regulací, jedno-fondové programy, usměrněná pravidla na 
nárok na výdaje, více flexibilní finanční management, více proporcionality a subsidiarity při 
kotrolách, hodnocení a monitorování. Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více 
kontrol a auditů. 

 

40



 
Závěr 
 
 Jak tvrdí Ahner (2009) Politika soudržnosti je nejexplicitnější a nejviditelnější výraz solidarity 
v rámci Evropské Unie. A nejen to. Nedje totiž jen o „přerozdělování pěněz“, jak je často mylně 
tvrzeno, ale o mnohem více. Evropská Unie dává příležitost méně vyvinutým státům a jejich 
regionům vytvořit pro své obyvatele lepší životní podmínky a snížit prosperitní zaostalost. Finanční 
podpora je pouze první impuls k tomu, aby se regiony mohly postavit na vlastní nohy. Druhým 
klíčovým krokem je reforma institucí a eliminace byrokratického systému vedení, které je základem 
k vytvoření příznivého podnikatelského prostředí pro místní firmy a živnostníky. Zavádění nových  
a úspornějších technologií šetrných k životnímu prostředí, investice do výzkumu a infrastruktury 
umožní rozběhout zaostalou ekonomiku a vytvořit tak řadu obstojných pracovních pozic. Dostatek 
školení, rekvalifikačních kurzů a reforma vzdělání na druhou stranu umožní tyto pozice zpřístupnit  
místním obyvatelům.  
 Otázkou je, jestli všechny tyto hezké plány, slibující udržitelný rozvoj, vyšší životní úroveň 
a regionální konkurenceschopnost, budou uspokojivě naplněny a zda výsledky budou adekvátní 
k vynaloženým prostředkům. Hodnocení účinnosti efektivnosti regionální politiky je ovšem složitý 
a často diskutovaný problém, který bude předmětem mého dalšího výzkumu.  
 Záměrem této práce bylo poskytnout stručné, jasné a přehledné informace o principech 
regionální politiky a jejích cílech definovaných pro současné programovací období, zdrojích 
finanční podpory, a podmínkách rozložení prostředků do jednotlivých regionů v rámci jednotlivých 
cílů. Tento souhrn informací může být považován za teoretické východisko, které bude sloužit k 
hodnocení účinnosti regionální politiky EU za programovací období 2007-2013. 
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Životní a sociální úrove ň obyvatel v krajích České republiky 
 

The living and social standard of inhabitants 
in regions of the Czech Republic 

 
Jaroslav Dufek, Bohumil Mina řík 

 
Abstra kt 
Prostřednictvím 6 expertně vybraných indikátorů byla hodnocena životní a sociální úroveň 
obyvatel v krajích ČR. Stanoveny byly charakteristiky úrovně a variability, korelační a 
regresní vztahy mezi indikátory a pomocí  shlukové analýzy byly kraje rozčleněny do skupin. 
Podle 4 hlavních indikátorů vybraných faktorovou analýzou byla pro jednotlivé kraje 
vypočtena celková skóre vážených normovaných hodnot indikátorů životní a sociální úrovně 
obyvatel a z nich stanoveno pořadí krajů. 

Klíčová slova : životní a sociální úroveň obyvatel, rozvojový potenciál, pořadí krajů ČR 
 
Abstract 
Through 6 expertly selected indicators, the living and social standard was evaluated of 
inhabitants in particular regions of the Czech Republic. Characteristics of the standard and 
variability, and correlation and regression relationships between indicators were determined. 
By means of cluster analysis, particular regions were divided into groups. According to 4 
main indicators selected by factor analysis the total score was calculated of weighted 
standardized values of indicators of the living and social standard of inhabitants for particular 
regions. The score served to determine the order of regions. 

Keywords : living and social standard of inhabitants, development potential, order of regions 
of the CR 

 
Úvod 

 V zájmu regionálního rozvoje jako jednoho ze základních cílů zemí Evropské unie 
byla vládou České republiky přijata „Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 
2007–2013“. Při hodnocení rozvojového potenciálu regionů jsou stanoveny deskriptory a 
v jejich rámci definovány indikátory, které umožňují meziregionální srovnání a následné 
snižování disparity regionů. Při komplexním posuzování jsou jako deskriptory zvažováni lidé, 
osídlení, ekonomika regionů, technická a dopravní infrastruktura, krajinný potenciál a 
ochrana životního prostředí, využití kulturního potenciálu, cestovní ruch, veřejná správa. 
 Základním deskriptorem je obyvatelstvo regionů, které je hodnoceno z hlediska svého 
demografického vývoje, životní a sociální úrovně, zaměstnanosti, vzdělanosti, zdravotního 
stavu, kriminality apod. 
 Cílem předložené práce je hodnocení životní a sociální úrovně obyvatel v jednotlivých 
krajích České republiky podle vybraných indikátorů, posouzení disparity a na jejím základě 
členění krajů do homogennějších skupin a stanovení pořadí krajů. 
 
Materiál a metody 

 Výchozí data pro analýzu byla získána z webových stránek Českého statistického 
úřadu. Z celé řady ukazatelů bylo expertní metodou s přihlédnutím k jejich významu a váze 
vybráno 6 indikátorů, z nichž 3 charakterizují životní úroveň a 3 sociální úroveň. Data se 
vztahují k roku 2008, přičemž jsou přepočtena tak, aby byla mezikrajově srovnatelná. 

 Při zpracování číselného materiálu byly použity statistické metody jako je výpočet 
charakteristik úrovně a variability použitých indikátorů, jejich korelační a regresní analýza, 
shluková analýza pro členění krajů do homogennějších skupin, faktorová analýza pro výběr 
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hlavních indikátorů a metoda vážených skóre normovaných hodnot pro stanovení pořadí 
krajů. 

 
Tab. 1: Výchozí data životní a sociální úrovn ě obyvatel kraj ů ČR v roce 2008 

 
 

K R A J 

HDP 
na 

1 obyv. 

ČDD 
na 

1 obyv. 

Prům. 
hrubá 

měsíční 
mzda 

Příjemci 
důchodů 
celkem  

Prům. 
měsíční 
důchod 

Počet míst 
sociální 

péče  

Kč Kč Kč osoby Kč místa 

1 Hlavní město Praha 762352 243497 27396 303891  10100 5408 

2 Středočeský 325034 193753 20097 310609 9460 9488 

3 Jihočeský 307454 175619 18439 166960    9323 4854 

4 Plzeňský 317425 181801 19330 150408    9444 3800 

5 Karlovarský 253964 159924 17369 75064    9317 2002 

6 Ústecký 284558 158690 18511 216306    9309 8318 

7 Liberecký 261872 167059 18324 114324    9333 2307 

8 Královéhradecký 293960 175079 18242 153919    9362 3711 

9 Pardubický 295219 172030 18107 139308    9268 3867 

10 Vysočina 295785 171495 18316 140757 9274 2414 

11 Jihomoravský 326596 177206 19206 313210 9267 8254 

12 Olomoucký 269684 165977 17981 170429 9228 2747 

13 Zlínský 286172 173263 17830 162585 9238 4272 

14 Moravskoslezský 297926 165784 19103 336241 9446 8795 
  
 
Výsledky a diskuse 

 Hlavní město Praha má výrazně rozdílné hodnoty u všech indikátorů kromě počtu 
příjemců důchodů na 1000 obyvatel. HDP na 1 obyvatele je v Hlavním městě Praze více než 
dvakrát větší než v ostatních krajích a rovněž extrémně vyšší, i když ne tak výrazně, je 
průměrná hrubá měsíční mzda. 

 
Tab. 2: Charakteristiky úrovn ě a variability v krajích Č R v roce 2008 

(resp. k 31. 12. 2008) 

I n d i k á t o r Měrné 
jednotky 

Aritmetický 
průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Variační 
koeficient 

HDP na 1 obyvatele Kč 327000 127176 0,39 

ČDD na 1 obyvatele Kč 177227 21072 0,12 

Průměrná hrubá měsíční mzda Kč 19161 2472 0,13 

Příjemci důchodů na 1000 obyvatel osoby 263,73 10,52 0,04 

Průměrný měsíční důchod Kč 9384 220 0,02 

Počet míst soc. péče na 1000 obyv. místa 6,62 1,54 0,23 
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 Z vypočtených charakteristik úrovně a variability je pro vzájemné porovnání vhodný 
pouze variační koeficient. Nejvyšší variabilitu vykazuje HDP na 1 obyvatele, přičemž variační 
koeficient dosahuje hodnoty 39 %. 
 Přehled o stupni vztahů mezi indikátory životní a sociální úrovně obyvatel krajů ČR 
podává korelační matice. Účast Hlavního města Prahy vzhledem k některým výrazně 
rozdílným hodnotám indikátorů zkresluje míru korelace, ve většině případů ji nadhodnocuje. 
 
Tab. 3: Matice korela čních koeficient ů u indikátor ů životní a sociální  úrovn ě krajů ČR 

I n d i k á t o r y 2 3 4 5 6 

1 HDP na 1 obyvatele (Kč) 0,95 0,98 – 0,42    0,95 – 0,36 

2 ČDD na 1 obyvatele (Kč) – 0,95 – 0,38    0,91 – 0,36 

3 Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)  – – 0,46    0,97 – 0,33 

4 Příjemci důchodů na 1000 obyv. (osoby)   – – 0,53    0,06 

5 Průměrný měsíční důchod (Kč)    – – 0,32 

6 Počet míst soc. péče na 1000 obyv. (místa)     – 
 
 Nejvyšší stupeň závislosti se projevuje při zkoumání vztahu mezi HDP na 1 obyvatele 
a průměrnou hrubou měsíční mzdou, kdy koeficient korelace dosahuje velmi vysoké hodnoty 
r = 0,98 (r2 = 0,97). Ovlivňuje to výrazná odlehlost hodnot Hlavního města Prahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1: Vztah mezi HDP na 1 obyvatele a pr ůměrnou hrubou m ěsíční mzdou 
u souboru všech 14 kraj ů ČR 

 
Vhodnější pro praktickou interpretaci je hodnocení vztahu bez Hlavního města Prahy, 

přesto že stupeň závislosti je menší, kdy r = 0,82 (r2 = 0,6661). Podle lineární funkce lze 
usuzovat, že při zvýšení HDP na 1 obyvatele o 1000 Kč lze očekávat zvýšení průměrné 
hrubé měsíční mzdy o 26 Kč. 
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Obr. 2: Vztah mezi HDP na 1 obyvatele a pr ůměrnou hrubou m ěsíční mzdou 
u souboru 13 kraj ů ČR (bez Hlavního m ěsta Prahy) 

 
 Naproti tomu nebyl prokázán vztah mezi počtem příjemců důchodů a počtem míst 
sociální péče na 1000 obyvatel, neboť r = 0,06 (r2 = 0,0039). V daném případě Hlavní město 
Praha hodnotami obou indikátorů nevybočuje ze souboru krajů ČR, takže není třeba 
rozlišovat soubor krajů včetně či bez Hlavního města Prahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Vztah mezi po čtem p říjemců důchod ů a počtem míst sociální pé če 
na 1000 obyvatel 

 
 Pro členění krajů podle životní a sociální úrovně obyvatel je uplatněna shluková 
analýza, přičemž aby se vyloučil vliv různých měrných jednotek a velikosti původních hodnot 
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indikátorů, byly všechny hodnoty převedeny na normovanou proměnnou o nulové úrovni a 
jednotkové variabilitě. 

 Při členění krajů podle všech 6 vybraných indikátorů postačí členění krajů  do tří 
shluků, přičemž jeden shluk představuje samostatně Hlavní město Prahu, další shluk 
obsahuje 3 kraje a všechny zbývající kraje jsou  zahrnuty ve třetím shluku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Dendrogam kraj ů České re publiky podle všech 6 vybraných indikátor ů 
životní a sociální úrovn ě 

Vytvořené skupiny krajů: 
1. shluk: 1 kraj ( 7,14 %): 1 – Hlavní město Praha 
2. shluk: 3 kraje ( 21,42 %): 2 – Středočeský kraj, 5 – Karlovarský kraj, 6 – Ústecký kraj 
3. shluk:  10 krajů (71,44 %) : 3 – Jihočeský kraj, 4 – Plzeňský kraj, 7 – Liberecký kraj,         

8 – Královéhradecký kraj,  9 – Pardubický kraj, 10 – Vysočina, 
11 – Jihomoravský kraj, 12 – Olomoucký kraj, 13 – Zlínský 
kraj, 14 – Moravskoslezský kraj 

 Jako doplněk členění krajů jsou znázorněny dva grafy shluků, na nichž jsou členěny 
podle dvojic indikátorů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Dendrogram kraj ů ČR podle HDP na 1 obyvatele a pr ůměrné hrubé 
 měsíční mzdy 
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a: vysoce nadprůměrný HDP na 1 obyvatele i průměrná hrubá měsíční mzda 
 1 – Hlavní město Praha 
b:  průměrný HDP na 1 obyvatele i průměrná hrubá měsíční mzda 
 2 – Středočeský kraj,  4 – Plzeňský kraj, 11 – Jihomoravský kraj, 14 – Moravskoslezský 

kraj 
c:  mírně podprůměrný HDP na 1 obyvatele i průměrná hrubá měsíční mzda  
 3 – Jihočeský kraj, 5 – Karlovarský kraj,  6 – Ústecký kraj, 7 – Liberecký kraj,                  

8 – Královéhradecký kraj, 9 – Pardubický kraj, 10 – Vysočina, 12 – Olomoucký kraj,    
  13 – Zlínský kraj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Graf shluk ů krajů ČR podle po čtu p říjemců důchod ů a počtu míst sociální pé če 

na 1000 obyvatel  
 
a: podprůměrný počet příjemců důchodů i počet míst sociální péče na 1000 obyvatel 
 1 – Hlavní město Praha 
b:  podprůměrný počet příjemců důchodů a průměrný počet míst sociální péče na 1000 

obyvatel 
 2 – Středočeský kraj, 5 – Karlovarský kraj  
c:  průměrný až mírně nadprůměrný počet příjemců důchodů a průměrný počet míst 

sociální péče na 1000 obyvatel 
 3 – Jihočeský kraj, 4 – Plzeňský kraj, 8 – Královéhradecký kraj, 9 – Pardubický kraj,      

11 – Jihomoravský kraj, 13 – Zlínský kraj, 14 – Moravskoslezský kraj  
 d:  podprůměrný počet příjemců důchodů a nadprůměrný počet míst sociální péče na 1000 

obyvatel 
 6 – Ústecký kraj 
e: průměrný počet příjemců důchodů a podprůměrný počet míst sociální péče na 1000 

obyvatel 
 7 – Liberecký kraj, 10 – Vysočina, 12 – Olomoucký kraj      
 
 Výběr indikátorů pro stanovení pořadí krajů z hlediska životní a sociální úrovně, které 
by nedublovaly informace a postihly hlavní vlivy, byl proveden pomocí faktorové analýzy. 
Vlastní hodnoty vyšší než 1 jsou splněny pouze u dvou faktorů, které však vykazují 
kumulované procento jen 73,8 %. Aby kumulované procento přesáhlo dostatečných 90 %, 
jsou přibrány další dva faktory, jejichž zařazením se kumulované procento zvýšilo na 95,8 %. 
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Analýza rozptylu faktorové analýzy: 
 
Faktor Vlastní hodnota Procento Kumulované procento 

1 3,06 51,0 % 51,0% 
2 1,36 22,7 % 73,8 % 
3 0,90 15,1 % 88,8 % 
4 0,42   7,0 % 95,8% 

 
Členění indikátorů do faktorů podle velikosti faktorových zátěží: 
1. faktor: průměrná hrubá měsíční mzda (0,94), HDP na 1 obyvatele (0,90), ČDD na 

1 obyvatele (0,84) 
2. faktor: příjemci důchodů na 1000 obyvatel (0,91) 
3. faktor: počet míst sociální péče na 1000 obyvatel (0,82) 
4. faktor: průměrný měsíční důchod (0,42) 

Za 1. faktor vybrán indikátor HDP na 1 obyvatele, který se umístil podle faktorového 
skóre na druhém místě. Je významnější, neboť se prakticky od něj odvíjí průměrná hrubá 
měsíční mzda, která je na místě prvním. 

U každého indikátoru je stanovena expertním ohodnocením váha a směr působení. 
Přehled vah a směru působení uvádí následující schéma: 

 

Indikátor Váha Směr působnosti 

HDP na 1 obyvatele (Kč) 1,5 pozitivní 
příjemci důchodů na 1000 obyvatel (osoby) 0,7 negativní 
počet míst sociální péče na 1000 obyvatel (místa) 0,8 pozitivní 
průměrný měsíční důchod (Kč) 1,0 pozitivní 
 

Pořadí krajů bylo stanoveno na základě celkového skóre vážených normovaných 
hodnot indikátorů. Z normovaných hodnot jsou násobením přiřazenými vahami získány skóre 
indikátorů. Z těchto dílčích skóre jsou jejich součtem v případě indikátorů s pozitivním 
působením a odpočtem v případě indikátorů s negativním působením získána celková skóre 
u jednotlivých krajů přes všechny indikátory: 

∑
=

n

i
iji wu

1

 

kde: ui j  ……  hodnota i-té normované proměnné (indikátoru) v j-tém regionu (kraji), 
 wi ……  váha i-té normované proměnné (indikátoru), 
 ui j wi  …   skóre i-té normované proměnné (indikátoru) v j-tém regionu (kraji), 
 n ……  počet proměnných (indikátorů). 

 
Tab. 7.: Díl čí a celkové skóre indikátor ů životní a sociální úrovn ě v krajích ČR 

z normovaných hodnot a po řadí kraj ů pro rok 2008 

 
K R A J HDP 

na 1 
obyv. 

Příjemci 
důchodů 
na 1000 

obyv. 

Počet míst 
soc. péče 
na 1000 

obyv. 

Prům. 
měsíční 
důchod 

 
Celkové 

skóre 

 

Pořadí 

1 Hlavní město Praha 5,1348 1,1518 -1,1585 3,2545 8,3826 1 

2 Středočeský -0,0233 0,7545 0,5662 0,3455 1,6429 2 

3 Jihočeský -0,2306 0,0898 0,5246 -0,2773 0,1065 6 

4 Plzeňský -0,1130 -0,0213 0,0260 0,2727 0,1644 4 
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5 Karlovarský -0,8615 1,3528 -0,0675 -0,3045 0,1193 5 

6 Ústecký -0,5006 0,3301 1,7298 -0,3409 1,2184 3 

7 Liberecký -0,7682 0,1537 -0,6961 -0,2318 -1,5424 11 

8 Královéhradecký -0,3897 -0,9209 0,0364 -0,1000 -1,3742 10 

9 Pardubický -0,3749 -0,4438 0,4623 -0,5273 -0,8837 9 

10 Vysočina -0,3681 -0,6235 -1,0078 -0,5000 -2,4994 13 

11 Jihomoravský -0,0048 -0,6188 0,3013 -0,5318 -0,8541 8 

12 Olomoucký -0,6761 -0,1118 -1,2156 -0,7091 -2,7126 14 

13 Zlínský -0,4815 -0,7439 0,3117 -0,6636 -1,5773 12 

14 Moravskoslezský -0,3429 -0,3466 0,2130 0,2818 -0,1947 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 7: Po řadí kra jů ČR podle celkového skóre vážených normovaných hodnot 
životní a sociální úrovn ě obyvatel v roce 2008 

 
Podle celkového skóre je s velkým rozdílem na prvním místě Hlavní město Praha, 

následují Středočeský kraj a Ústecký kraj, na posledních místech je Olomoucký kraj a 
Vysočina. U ostatních krajů, které jsou umístěny uprostřed, jsou rozdíly malé. 

 

Závěr 

Základním faktorem rozvoje společnosti jsou lidé a právě hodnocením rozvojového 
potenciálu krajů České republiky z hlediska lidských zdrojů se zabývá předložená práce. 
Bylo k tomu použito 6 indikátorů, u nichž byly stanoveny charakteristiky úrovně a variability a 
zkoumány vzájemné vztahy. Soubor 14 krajů ČR byl na základě shlukové analýzy členěn do 
homogennějších skupin a poté bylo stanoveno podle celkového skóre vážených 
normovaných hodnot pořadí krajů. 

Dosažené výsledky dávají komplexní pohled na lidské zdroje v jednotlivých krajích. 
Mohou sloužit při uplatňování regionální politiky pro mezikrajová srovnávání, pro využívání 
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pozitivních výsledků k dalšímu zvyšování sociálně ekonomické úrovně krajů a k přijímání 
relevantních opatření v zájmu snižování disparity mezi kraji ČR. 
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VEREJNEJ SPRÁVY  
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Abstrakt:   
Príspevok rozoberá vnímanie vybraných obsahov vnútropodnikového komunikačného 
systému v inštitúcii verejnej správy – na úrade regionálnej samosprávy, jednom z 8 úradov 
vyšších územných celkov na Slovensku. Jeho cieľom je zistiť, ako postavenie a dĺžka 
pracovného pomeru ovplyvňuje vnímanie dostupnosti všeobecných informácií na pracovisku, 
vzájomnej spolupráce a spravodlivosti nastaveného systému u zamestnancov VÚC. 
 
Abstract: 
Contribution discusses the perception of selected content in-house communication 
system in the institution of government - Office of the Regional Government, one of 
the 8 offices of higher territorial units in Slovakia. Its aim is to determine how the 
position and length of employment influences the perception of availability of general 
information in the workplace, mutual cooperation and justice system set for 
employees HTU. 
 
Kľúčové slová :  
vnútropodniková komunikácia, informačný proces, porozumenie, dostupnosť informácií, 
regionálna samospráva 
 
Key words: 
internal communication, process information, understanding, availability of 
information, regional government 
 
 
Úvod 

Vnútropodnikový komunikačný systém je jedným zo základných strategických pilierov 
každej organizácie. Je hlavným nástrojom sprostredkúvania vnútorných informácií, 
poznatkov a skúseností, noriem správania a princípov organizačnej kultúry. Ako predmet 
vedeckého skúmania sa vnútropodniková komunikácia radí k najmladšie  zaradeným 
problematikám. Jej význam začal rásť  s postupným rozširovaním globalizácie, ktorá zvýšila 
potrebu hľadania flexibilných dorozumievacích foriem a postupov vo vnútornom prostredí 
organizácie z dôvodu jeho  mnohokultúrnosti.  

Existuje mnoho podôb, foriem, nástrojov vnútropodnikovej komunikácie. Majú svoje 
pozitíva i negatíva, ktoré je potrebné poznať pri výbere komunikačného obsahu 
a rešpektovať vzhľadom na komunikačné ciele.  

Pre skúmanie vnútropodnikového komunikačného systému som si vybrala úrad 
regionálnej samosprávy. Práca inštitúcií verejnej správy je totiž podriaďovaná častej kritike. 
Problémy však nevznikajú na strane zamestnancov, ale skôr na zaužívanom systéme 
riadenia, ktorý je limitovaný pevnými pravidlami a zákonmi. Veľká časť zamestnancov VÚC i 
na manažérskych postoch pochádza z prostredia samospráv, kde sa doteraz tejto oblasti 
venovala iba okrajová pozornosť.  
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1. Východiská ku skúmanej problematike 

Pod vnútropodnikovou komunikáciou máme na mysli informačný systém organizácie, 
ktorý v nadväznosti na organizačnú štruktúru určuje v organizácii výmenu informácií v nej. 
Jej cieľmi sú: 

- zaistiť informačné potreby a vzájomné informačné prepojenie organizácie vzhľadom 
na nadväznosť a koordináciu procesov, 

- zaistiť pochopenie a spoluprácu pri zdieľaní spoločných cieľov medzi všetkými 
zamestnancami organizácie, 

- formovať žiaduce postoje a usmerňovať pracovné správanie zamestnancov, 
- podporovať stabilitu organizácie a lojalitu jej zamestnancov, 
- získavať spätnú väzbu od zamestnancov, analyzovať a vyhodnocovať  získané 

informácie.1 
Na ciele nadväzuje i obsah vnútropodnikovej komunikácie, ktorý tvoria informácie 
umožňujúce spoluprácu a koordináciu procesov potrebných na úspešné fungovanie 
organizácie. Sú to: 

- dáta a informácie potrebné na výkon pracovnej činnosti, 
- tzv. znalostné balíky (informácie o pracovných úlohách a postupe ich riešenia 

v organizácii), 
- balíky skúsenosti (know-how organizácie), 
- vízia a ciele organizácie, 
- firemné hodnoty a významné črty organizačnej kultúry, 
- jasné pravidlá odmeňovania a programy starostlivosti o zamestnancov.2 3 

 
1.1  Špecifiká manažmentu vo verejnej správe 

 
Manažment verejnej správy má dôležité a nezastupiteľné miesto vo výkone týchto 

organizácií. Vďaka ich špecifickej povahe existujú podľa Štefkovej4 niektoré zásadné rozdiely 
medzi podnikovým manažmentom a manažmentom verejnej správy: 

- oblasť verejnej správy nie je ekonomickým trhom – je tu málo stimulov na znižovanie 
nákladov, zvyšovanie efektivity systému, 

- riadiaci pracovníci majú iba obmedzené kompetencie a nižšiu rozhodovaciu 
právomoc, nižšiu flexibilitu a možnosti motivácie zamestnancov,  

- medzi manažérmi, zamestnancami a organizáciami existujú slabšie organizačné 
zväzky, nižšia lojalita,  

- manažéri vo verejnej správe sú v mnohých prípadoch menovaní na základe ich 
straníckej príslušnosti, či vplyvom iných záujmových skupín, menej sa berie do úvahy 
ich odborný profil, 

- silnejšie a častejšie lobistické tlaky na rôzne rozhodnutia, 
- špecifikum práce vo verejnej správe spôsobuje výkon práce na základe určitých 

nariadení, príkazov, zaniká participácia na spoločnom výsledku, 
- výkon organizácie je ťažko merateľný, prejavuje sa tu nejednoznačnosť cieľov a 

problematickosť ich merania. 
 
Štangová - Valenčáková – Žigová5 za príčiny týchto rozdielov označuje nasledujúce 
skutočnosti: 

                                                 
1 HOLÁ, J.: Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press 2006 
2 PETŘEK, Z.: Jak měřit efektivitu a přínos správné interní komunikace. Zborník z konferencie Interná 
komunikácia. Praha: Institut for international research 2003 
3 SZARKOVÁ, M.: Komunikačné nástroje v systéme riadenia podniku. Bratislava: Ekonóm 2008 
4 ŠTEFKOVÁ, N.: Nové prístupy v riadení ľudských zdrojov v manažmente verejnej správy. 
http://www.civil.gov.sk/archiv/casopis/2004/4/0418zc.htm, 24 01. 2010 
5 ŠTANGOVÁ, N. – VALENČÁKOVÁ, E. . ŽIGOVÁ, S.: Plánovanie ako manažérska funkcia vo verenej správe. In: 
Ekonomika a spoločnosť, roč. 4, 2003, č. 2 
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- organizácie verejnej správy majú neziskový charakter, takže premenná - zisk, ktorá je 
základom pre meranie výkonnosti v súkromnom sektore, v tomto prípade nemôže byť 
použitá, 

- odlišný charakter cieľov, 
- sú orientované na uspokojenie potrieb občanov, 
- financované z verejných prostriedkov, 
- existuje silné pôsobenie politických vplyvov a nátlakových skupín na rozhodovanie 

manažérov, 
- manažmenty vo verejnom a súkromnom sektore pôsobia v rozdielnom právnom 

prostredí, 
- zabezpečovanie verejných statkov je v mnohých prípadoch nerentabilné (správa 

a údržba ciest), ťažko vyčísliteľné na jednotlivca (obrana štátu). 
 
1.2 Špecifiká komunikácie v inštitúciách verejnej správy 
 

Komunikácia je jedným z kľúčových faktorov, podľa ktorého verejnosť posudzuje 
kvalitu fungovania verejnej správy. Očakávania občanov sú navyše ovplyvnené ich 
skúsenosťami s komerčnými organizáciami.  Vzhľadom na špecifický charakter produktu 
verejnej správy v podobe poskytovania služieb, kvalitu externej komunikácie ovplyvňuje jej 
úroveň vo vnútroorganizačnom prostredí.  

Podobne, ako pri manažmente verejnej správy, aj v prípade komunikácie by mali byť 
jej základné princípy v súkromnom a verejnom sektore rovnaké. Rozdiely vyplývajú najmä 
zo základného poslania oboch sektorov a stým súvisiacej verejnej kontroly. Predstavitelia 
verejnej správy sa v určitom zmysle zodpovedajú občanom, musia zo zákona informovať ľudí 
o veciach spojených s výkonom funkcie verejného činiteľa. Zákon č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám zvýšil  nároky na existenciu vnútropodnikového 
komunikačného systému. Ten by mal poskytovať  informačné prepojenie všetkých častí 
organizácie a obsahovať adekvátne množstvo a druhy informácií potrebných na 
zabezpečenie činností úradov.  

Na druhej strane znížená participácia na spoločnom výsledku, absentujúci motív 
zisku pri definovaní cieľov, politické nominácie pri stúpaní na hierarchickom rebríčku týchto 
organizácií stavajú u zamestnancov komunikačné bariéry. 

Výhody v  pomerne krátko pôsobiacich samosprávnych úradoch sú v oblasti 
vnútroorganizačnej komunikácie napr. fakt, že komunikácia reaguje, prispôsobuje sa 
aktuálnym potrebám, nie sú silne zaužívané ani negatívne štandardy.  

Úrady vyšších územných celkov sprostredkúvajú výkon verejnej správy, ich hlavní 
predstavitelia sú prostredníctvom množstva čiastkových úloh v konečnom dôsledku 
zodpovední za rozvoj daného regiónu. Tieto úrady vnikli pred 8 rokmi, spočiatku bol však ich 
výkon obmedzený. S pribúdajúcimi kompetenciami narastal i počet zamestnancov 
a hierarchických úrovní na úradoch, zvyšovalo sa množstvo informácií, ktoré sú potrebné na 
podávanie pracovného výkonu.   

 
2 Prieskum vnímania vybraných obsahov vnútropodnikovej komunikácie 
 

V oblasti verejnej správy je veľmi ťažké matematicky prepojiť oblasť komunikácie 
a výkonu, efektivity, keďže poslaním organizácií verejného sektora nie je maximalizácia 
zisku. Cieľ a hypotézy boli preto stanovené nasledovne: zisti ť, ako postavenie a d ĺžka 
pracovného pomeru ovplyv ňuje vnímanie dostupnosti všeobecných informácií na 
pracovisku, vzájomnej spolupráce a spravodlivosti nastaveného systému 
u zamestnancov VÚC. 

Na základe stanoveného cieľa boli sformulované nasledujúce základné výskumné 
otázky, ktoré sú súčasťou obsahu vnútropodnikových informácií. 

Poznajú zamestnanci ciele a poslanie úradu? Pozorujú rozdiel v rýchlosti 
neformálnych a formálnych komunikačných tokov? Ako hodnotia spoluprácu s vedením 
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a s inými kolegami? Majú pocit spravodlivého ohodnotenia? Majú ich nadriadení záujem 
o názory podnety podriadených zamestnancov?  

Z uvedených výskumných otázok sme odvodili nasledujúce hypotézy: 
H1:  Zamestnanci na nižších pracovných pozíciách nemajú dostatok informácií 
o všeobecných cieľoch úradu. 
H2:  Názor zamestnancov na záujem vedenia úradu o komunikáciu zdola nahor je viac 
negatívny. 
H3:     U respondentov prevláda názor o slabej kooperácii organizačných jednotiek úradu. 
H4:  Pre zdĺhavosť formálnych komunikačných tokov viac ako 50% zamestnancov 
využíva neformálne komunikačné toky. 
H5: Prostredie organizácie a systém odmeňovania vníma polovica respondentov ako 
nespravodlivé. 

 
Základnou výskumnou metódou získavania vstupných dát bola v tomto prípade metóda 

dopytovania prostredníctvom dotazníka. Zvolili sme si ju na základe výhod, ktoré táto metóda 
poskytuje. Dotazník bol respondentom distribuovaný v júli, v auguste prebehla 
systematizácia a spracovanie odpovedí. Na tomto mieste vyberáme iba vybrané oblasti 
zisťovaných informácií o vnútropodnikovom komunikačnom systéme. 
 
2.1 Charakteristika vzorky respondentov 
 

Výskumu sa zúčastnilo 80 respondentov – zamestnancov úradu samosprávneho 
kraja. Ich vekové zloženie bolo: 2% respondentov do 24 rokov, 41% v intervale 25-39 rokov, 
44% v intervale 40-55 rokov a 10% vo veku 56-65 rokov. Podľa vekového zloženia 
usudzujeme, že pre väčšinu z nich je skúmaná organizácia v poradí už niekoľkým 
zamestnávateľom, čiže môžu svoje hodnotenia vyjadrovať v porovnaní s minulou pracovnou 
skúsenosťou. 

Podľa dĺžky pracovného pomeru len 2% respondentov sú zamestnancami tohto úradu 
menej ako rok, 20% tu pracuje 1-2 roky, 44% respondentov je zamestnaných 3-4 roky a 34% 
viac ako 5 rokov. Medzi respondentmi teda prevažovali zamestnanci, ktorí s úradom majú 
dlhodobejšie skúsenosti, a tak ich odpovede môžeme považovať za objektívne.  
 Z hľadiska aktuálnej pracovnej pozície patria 3/4 respondentov medzi hierarchicky 
nižšie úrovne zamestnancov, čím sa vzorka približuje reálnemu pomeru medzi jednotlivými 
hierarchickými úrovňami na úrade.  
 
2.2 Interpretácia výsledkov prieskumu 
 

Z odpovede na otázku poznania cieľov a poslania úradu vyplynulo, že až 90% 
zamestnancov ich pozná. Je to obdivuhodné pozitívne percento vyjadrení najmä v prostredí 
úradu verejnej správy, kde sú ciele nejednoznačné, ťažko merateľné. Uvedený výsledok 
vyvracia teórie manažmentu vo verejnej správe. Respondenti sa však k otázke mali iba 
vyjadriť, nemuseli dokazovať svoje tvrdenie.  
 
 V rámci každej formálnej organizačnej štruktúry vznikajú i neformálne skupiny so 
svojou vlastnou komunikáciou. Takáto komunikácia má svoje vlastné zdroje i kanály šírenia 
informácií, toto šírenie je rýchle a operatívne. Potvrdzujú to i výsledky odpovedí na otázku, či 
sa respondenti stretávajú s tým, že sa im dôležitá informácia dostane skôr z neoficiálnych 
zdrojov, než z oficiálnych. Až 57% zamestnancov prevažne z pracovnej pozície referent 
potvrdilo odpoveď ÁNO. Táto skutočnosť môže naznačovať, že zamestnanci pociťujú 
nedostatok pre nich dôležitých informácií šírených formálnou cestou. Zaujímavé je, že túto 
odpoveď potvrdila i mnoho vedúcich pracovníkov. Tu sa vynára otázka dostatočnej 
otvorenosti zo strany vrcholového vedenia úradu. 
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Stáva sa Vám, že dôležitá informácia príde skôr z neoficiálnych zdrojov?
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Graf č. 1: Vyjadrenia ku komunika čným cestám 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
  
 Spoluprácu s vedením úradu označila za pozitívnu o trochu viac ako polovica 
respondentov (56%). Počet tých, ktorý ju ohodnotili ako negatívnu, alebo tých, ktorí sa 
k spolupráci nevedeli vyjadriť sa vyrovnával.  

Ak sme ale zadali medzi porovnávacie kritériá i vek (graf č. 2), tak nám u dlhodobých 
zamestnancov vo veku 40-55 rokov však vyskočilo pomerne vysoké percento tých, ktorí so 
spoluprácou s vedením nie sú veľmi spokojní. Príčinami tejto nespokojnosti môžu byť napr. 
komunikačné bariéry vyplývajúce z hierarchickej pozície respondentov, vekového rozdielu, 
nedostatočných komunikačných zručnosti komunikujúcich partnerov, nedostatku času na 
riešenie komunikačných procesov, zlyhávajúcej spätnej väzby, z neochoty meniť zabehnuté 
komunikačné procesy.  
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Graf č. 2: Ohodnotenie spolupráce s vedením úradu diferencované pod ľa dĺžky trvania 
pracovného pomeru u vekovej skupiny 40-55 rokov 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Pomer odpovedí, či vedenie úradu má alebo nemá záujem o názory zamestnancov 
sa vyrovnával, hoci mierne prevažovalo tvrdenie NIE (graf č.3). 22% respondentov si medzi 
možnosťami odpovede vybralo NEVIEM. Ak berieme do úvahy i predošlú otázku, tak 
môžeme tvrdiť, že hoci podľa názoru zamestnancov nadriadení nemajú dostatočný záujem 
o ich podnety, názory, väčšina zamestnancov je spokojná so spoluprácou s nimi. Prečo? Tu 
možno takisto len predpokladať, že zamestnanci sú napr. spokojní s pracovným prostredím, 
alebo im vyhovuje status zamestnanca verejnej správy.  Tieto tvrdenia je však potrebné 
doplniť ďalším skúmaním.   

 
Graf č. 3: Ohodnotenie záujmu vedenia úradu o podnety zamestnancov 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
Výrazný rozdiel v odpovediach sme zaznamenali vtedy, keď sme z porovnávacích 

kritérií odobrali  odpovede respondentov z pozície referent a ponechali sme iba pozície 
vedúcich pracovníkov a riaditeľov.  

Vedúci pracovníci a riaditelia sú presvedčení o uskutočňovaní krokov, ktoré smerujú 
k získavaniu názorov a podnetov od podriadených zamestnancov. Až 62% z nich sa 
vyjadruje, že ich zaujímajú podnety zamestnancov. 16% sa otvorene priznalo k tomuto 
nezáujmu. Vidíme teda veľký rozdiel vo vnímaní podpory obojsmernosti komunikačného 
systému u rôznych pracovných pozícii. To môže signalizovať napríklad nižšiu otvorenosť 
komunikácie, komunikačné bariéry vyplývajúce z rôzneho hierarchického postavenia 
komunikujúcich strán. 
 

Otázky v dotazníku zisťovali i názory zamestnancov na spoluprácu medzi jednotlivými 
organizačnými jednotkami úradu (graf č. 4). Názory na pozitívnu či negatívnu spoluprácu sa 
vo všeobecnom vyhodnocovaní približujú. Rozdiely vidíme vo vnímaní spolupráce na 
rôznych pracovných pozíciách.  

Kým u vedúcich pracovníkov prevažuje názor o vzájomnej spolupráci organizačných 
zložiek úradu, u referentov je názor opačný. Tieto rozdiely sú spôsobené pravdepodobne 
tým, že na vyššej riadiacej úrovni dochádza k častejšej spolupráci pri riešení rôznych 
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procesov výkonu práce, než je to u referentov. Tí vykonávajú čiastkové činnosti vyplývajúce 
z ich pracovnej náplne.  

 
Graf č. 4: Ohodnotenie spolupráce organiza čných jednotiek úradu. 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
  

Hodnotenie vzájomnej kolegiálnej spolupráce je vysoko pozitívne. Ale až 36% 
respondentov, ktorí pozitívne hodnotia kolegiálnu spoluprácu si myslí, že prostredie na úrade 
je nespravodlivé (graf č. 5). Len 23% respondentov sa vyjadrilo pozitívne k obom 
skúmajúcim otázkam.  Toto môže signalizovať nízku otvorenosť komunikácie, nízku 
transparentnosť niektorých rozhodnutí v oblasti vnútroorganizačných procesov.  

 

 
Graf č. 5: Vyjadrenie názoru na kolegiálnu spoluprácu a vnímanie spravodlivosti 
prostredia. 
Zdroj: Vlastné spracovanie  
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 Pri zisťovaní názorov na spravodlivosť systému odmeňovania v organizácií prevažovali 
odpovede  NEVIEM a NIE (graf č. 6). Iba 1/3 zamestnancov je presvedčená o tom, že 
systém odmeňovania je spravodlivý. Vysoké percento zamestnancov nevie posúdiť, či je 
odmeňovanie spravodlivé. Môže to byť spôsobené buď na strane zamestnancov ich nižšími 
znalosťami o spôsobe tvorby miezd alebo na strane vedenia úradu nižšou transparentnosťou 
mzdového systému.  
 

 
Graf č. 6: Hodnotenie systému odme ňovania 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
3  Zhrnutie 
 Komunikácia je „nervovým systémom“ každej organizácie. Pre život organizácie je 
nevyhnutná vzájomná komunikácia všetkých jej organizačných zložiek. Skúmané prostredie 
úradu VÚC je komunikačne prepojené horizontálne i vertikálne, prostredníctvom osobných 
i neosobných komunikačných nástrojov. V otázke poznania základných cieľov organizácie sa 
takmer všetci respondenti vyjadrili kladne, čím vyvrátili hypotézu č. 4.  Len 26% 
zamestnancov, vrátane vedúcich pracovníkov záporne odpovedalo na otázku získavania 
dôležitých informácií prostredníctvom neformálnych kanálov. Tým potvrdili hypotézu č. 2. 
Spolupráca s vedením je plošne vnímaná pozitívne, hoci podľa názoru respondentov 
vedenie úradu neprejavuje záujem o podnety svojich podriadených. Negatívne je vnímaný 
i systém odmeňovania a spolupráca organizačných jednotiek úradu, čím sa potvrdili 
i hypotézy č. 1 a 3. 
 Hoci by sa podľa prvej otázky mohlo zdať, že komunikácia je otvorená, ďalšie 
odpovede odhaľujú medzery vo vnútropodnikovom komunikačnom systéme – nízku 
transparentnosť niektorých komunikačných obsahov (systém odmeňovania a hodnoty 
organizačnej kultúry) a slabú podporu informačného toku zdola nahor. Vychádzajúc zo 
špecifík komunikácie vo verejnej správe je ale tento úrad tým pozitívnejším príkladom 
v oblasti záujmu o svoj vnútropodnikový komunikačný systém. 
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zisti ť, ako postavenie a d ĺžka pracovného pomeru ovplyv ňuje vnímanie 
dostupnosti všeobecných informácií na pracovisku, vzájomnej spolupráce 
a spravodlivosti nastaveného systému u zamestnancov VÚC. 

Na základe stanoveného cieľa boli sformulované nasledujúce základné výskumné 
otázky, ktoré sú súčasťou obsahu vnútropodnikových informácií. 

Poznajú zamestnanci ciele a poslanie úradu? Pozorujú rozdiel v rýchlosti 
neformálnych a formálnych komunikačných tokov? Ako hodnotia spoluprácu s vedením 
a s inými kolegami? Majú pocit spravodlivého ohodnotenia? Majú ich nadriadení záujem 
o názory podnety podriadených zamestnancov?  

Z uvedených výskumných otázok sme odvodili nasledujúce hypotézy: 
H1:  Zamestnanci na nižších pracovných pozíciách nemajú dostatok informácií 
o všeobecných cieľoch úradu. 
H2:  Názor zamestnancov na záujem vedenia úradu o komunikáciu zdola nahor je viac 
negatívny. 
H3:  U respondentov prevláda názor o slabej kooperácii organizačných jednotiek úradu. 
H4:  Pre zdĺhavosť formálnych komunikačných tokov zamestnanci na nižších pracovných 
pozíciách vo viac ako 50% využívajú neformálne komunikačné toky. 
H5: Prostredie organizácie a systém odmeňovania vníma polovica respondentov ako 
nespravodlivé. 
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Dva marketingové výzkumy pro projekt Partnerství pro místní rozvoj 
 
Two marketing researches for the project Partnership for local development 
 
Miroslav Foret 
 
Anotace 
Projekt Partnerství pro místní rozvoj chce při rozhodování o místním rozvoji využít 
marketingové nástroje. Především výsledky marketingového výzkumu jsou schopny 
poskytnout názory obyvatel na zamýšlený rozvoj. Příspěvek prezentuje hlavní poznatky ze 
dvou vlastních empirických výzkumů města Znojma. První se zaměřil na návštěvníky v letní 
turistické sezóně 2009 a druhý na životní podmínky obyvatel města. Realizoval se v březnu 
2010. Obou šetření se zúčastnili studenti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo.  
Klí čová slova: partnerství, místní rozvoj, marketingový výzkum, obyvatelé, návštěvníci, 
cestovní ruch, životní podmínky 
 
Abstract 
The project Partnership for local development wants to use for the decision making some 
tools of place marketing. First of all marketing research results would be able to express 
public opinions about local development more objective, detached. The paper presents the 
main results from two own marketing research conducted in Znojmo in summer  2009 and 
March 2010. The first empirical survey was devoted to summer season (June, July, August 
and September) visitors in Znojmo. The second one evaluates life conditions in Znojmo. Both 
surveys were done by the students of The Private College of Economic Studies in Znojmo.  
 
  
Key words: partnership, local development, marketing research, citizens, visitors, tourism, 
life conditions 
 
 
Úvod 
V návaznosti na předchozí prezentovaný příspěvek v minulém ročníku této konference 
(FORET, 2009) se tentokrát zaměříme na dva aktuální marketingové výzkumy pro projekt 
Partnerství pro místní rozvoj (VAŃOVÁ, FORET, 2009), který vychází z toho, že místní 
rozvoj je závislý na partnerství, spolupráci a komunikaci tří hlavních aktérů: 

1. místní veřejnosti, kam se řadí vedle obyvatelstva také nejrůznější občanské iniciativy, 
politické subjekty, nevládní organizace, místní sdělovací prostředky, akademická a 
výzkumná pracoviště, rozvojová, poradenská a informační centra atd., 

2. podnikatelé, včetně místních sdružení (obchodní komory),  
3. místní veřejná správa a samospráva, které místní rozvoj řídí a je za něj zodpovědná. 

 
Zdrojem problémů místního rozvoje je především často rozporný a konfliktní vztah mezi 
místními veřejnostmi na jedné straně a podnikateli na druhé straně. Zájmy a představy obou  
skupin (stakeholders) o dalším rozvoji místa bývají obvykle velmi rozdílné. Místní veřejnosti 
by si jej představovala zpravidla jako posílení podmínek pro spokojený a příjemný život,  
opírající se o takové hodnoty jako jsou nedotčená příroda, klid, čistota, pořádku, bezpečnost 
apod. Naproti tomu  podnikatelům jde obvykle v první řadě o jeho ekonomické využití, o 
jejich podnikatelský prospěch, o zisk. To ovšem zcela zákonitě odporuje výše uvedeným 
hodnotám místní veřejnosti.  Náročným úkolem místní veřejné správy je potom těmto 
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těžkostem předcházet a řešit je s ohledem na vypracovanou a přijatou  koncepci místního 
rozvoje. 
Projekt Partnerství pro místní rozvoj chce přispět k řešení naznačených místních problémů 
využitím marketingových nástrojů – především marketingového výzkumu (výzkumu 
veřejného mínění) a marketingové komunikace (public relations). S jejich pomocí by měly 
být předně objektivněji zjištěny a prezentovány názory a představy místních veřejností o 
zamýšlených i existujících iniciativách podnikatelů a veřejné správy. Následně by se potom 
hledala konsensuálně  nejvhodnější  partnerská realizace těchto iniciativ. Partnerství místní 
veřejnosti, podnikatelů a veřejné správy zde tedy vystupuje jako základní předpoklad 
místního rozvoje.  Více o tomto projektu přináší poslední 17. kapitola publikace (FORET, 
2010). Vlastní možnosti empirického výzkumu pro realizaci projektu Partnerství pro místní 
rozvoj si naznačíme následující dvojicí výzkumů pro Městský úřad Znojmo. 

 
 
Cíl a metoda 
První výzkum se zaměřil na návštěvníky města Znojma v letní sezóně 2009. Cílem bylo zjistit 
jejich socioekonomický profil – tzn. odkud, jakým dopravním prostředkem a na jak dlouho do 
Znojma přijeli, co bylo cílem jejich návštěvy a jak byli ve Znojmě spokojeni. Z hlediska 
realizace vlastního terénního šetření stojí za pozornost jak dlouhodobost sběru dat (trval čtyři 
letní měsíce - červen, červenec, srpen a září), tak i rozsah souboru (náhodně bylo osloveno 
1 800 respondentů), s nimiž provedli studenti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo 
standardizovaný osobní rozhovor. 

Druhý výzkum životních podmínek obyvatel Znojma byl metodologicky ještě náročnější. 
Začal opět primárním výzkumem, na který následně navázala  dvojí komparace se 
sekundárními daty. V prvním případě se sledovalo, jak se ve Znojmě změnily životní 
podmínky za uplynulé volební období 2006 – 2010. Ve druhém srovnání se potom 
porovnávalo hodnocení životních podmínek ve Znojmě s krajským městem Brnem. 

 

 

Výsledky 
Postupně si probereme hlavní zjištěné poznatky z obou výzkumů. Z prvního výzkumu si jen 
stručně uvedeme výsledný  socioekonomický profil návštěvníků města Znojma v letní sezóně 
2009. 
 
Návštěvník Znojma v letním sezóně 2009 
 
Podle našich zjištění vypadal typický návštěvník města Znojma v letní sezóně 2009 

následovně: 

• je spíše mladší (81 % do 45 let), 

• vzdělanější (62 % s maturitou či vysokou školou), 

• žije hlavně v Jihomoravském kraji a spíše ve městech (72 %), 

• přijel speciálně do Znojma, které bylo cílem jeho cesty (69 %), nejčastěji osobním 

automobilem, 

• většinou (2/3) nepřijel sám, ale s rodinou či s přáteli, 
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• do Znojma přijel hlavně za poznáním a za rekreací (48 %), 

• ve Znojmě se mu líbilo (76 %), nejvíce památky, příroda, ale také restaurace. 

Návštěvníci do Znojma přijíždějí hlavně z Jihomoravského kraje, popřípadě z krajů okolních 

(kraj Vysočina, Zlínský kraj) a z hlavního města Prahy. Proto by se radnice města Znojma 

měla zaměřit na lepší propagaci v ostatních krajích, ze kterých do Znojma přijíždí méně 

turistů, případně v zahraniční, zejména v blízkém  Rakousku.  

Za slabiny města Znojma lze z pohledu návštěvníků v letní sezóně 2009 označit orientační 

systém města, jeho infrastrukturu, zvláště obchody, ale rovněž autobusové a vlakové nádraží. 

Zejména autobusové nádraží by si zasloužilo větší pozornost, protože linkovými autobusy 

přijíždí do Znojma více návštěvníků než vlakem. 

Je zajímavé, že největší spokojenost je ve Znojmě s přírodou. Zřejmě je návštěvníky vnímána 

velmi silně. Na druhé straně by se dalo očekávat, že stejně tak vysoko bude hodnocen i 

Národní park Podyjí. Možná mu chybí větší propagace. 

 

Vnímání změn ve Znojmě v letech 2006 - 2010 

Již v prvním výzkumu SVŠE na jaře 2006 byla obyvatelům Znojma mimo jiné položena 

bilancující otázka Jak se Znojmo změnilo za poslední čtyři roky. Dotazování v ní hodnotili 

vývoj města za uplynulé čtyři roky, tzn. za končící volební období představitelů znojemské 

radnice. Stejným způsobem jsme se ptali také letos v březnu. Srovnání obou hodnocení 

podává následující tabulka. 

 

Varianty 
odpovědí  Rok 2006 Rok 2010 

 k lepšímu 55 % 49 % 

k horšímu 13 % 17 % 

 Stejné 24 % 24 % 

nevím 8 % 10 % 

Celkem 100 % 100 % 

 
Tab. 1: Srovnání změn ve Znojmě za uplynulé čtyři roky 
 
 
V obou případech jasně převažují pozitivní hodnocení končícího volebního období. Velká 
většina obyvatel (49 %) si také letos myslí, že se Znojmo za uplynulé čtyři roky změnilo k 
lepšímu. Ovšem v roce 2006 byl jejich podíl o 6 % vyšší. Naopak změnu k horšímu uvedlo 
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tehdy o 4 % respondentů méně. Hodnocení čtyřletého volebního období 2002-2006 tedy 
dopadlo o něco málo lépe než hodnocení za období 2006-2010.  
 
Srovnání životních podmínek v Brně a ve Znojmě 
Na konci roku 2009 prováděl Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání 
(IIMCE)  pro Magistrát města Brna výzkum obyvatel jihomoravské metropole. Mimo jiné se 
zde v deseti položkách hodnotily podmínky pro každodenní život. Bylo dotazováno 506 osob 
starších 18 let. Stejná baterie otázek byla následně využita o několik měsíců později v březnu 
2010 Výzkumným a poradenským centrem Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo při 
obdobném výzkumu pro Městský úřad Znojmo. Reprezentativní soubor čítal 560 tamních 
respondentů opět starších 18 let. V obou případech byla rovněž použita stejná technika 
osobního dotazování – interview. Tím byly vytvořeny metodologické předpoklady pro 
následující komparaci dvou největších měst Jihomoravského kraje.  
Brno je se zhruba 380 000 obyvateli krajským městem. Znojmo má sice desetkrát méně 
obyvatel, ale v rámci Jihomoravského kraje je skutečně jeho druhým největším městem. Pro 
jejich srovnání jsou v následujícím textu využita procenta kladných hodnocení ve výše 
zmíněných  deseti vybraných položkách – viz následující tab. 2. Dopočitatelné podíly do 
stovky procent představují naopak jejich negativní hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

    Brno Znojmo 

 Čistota města 42 % 81 % 

 Městská hromadná doprava 75 % 76 % 

 Kulturní vyžití 80 % 67 % 

 Sportovní vyžití 61 % 60 % 

 Obchodní síť 86 % 64 % 

 Životní prostředí 43 % 76 % 

 Zdravotní péče 67 % 56 % 

 Pracovní příležitostí 39 % 15 % 

 Vedení města 58 % 61 % 

 Dobře se žije 73 % 85 % 

 
 
Tab. 2: Kladná hodnocení životních podmínek v Brně a ve Znojmě  
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V některých kladných hodnoceních jsou mezi oběma městy výrazné rozdíly, zejména u 
čistoty města a životního prostředí, s nimiž jsou podstatně častěji (až dvojnásobně) spokojeni 
obyvatelé Znojma než Brna. V ostatních osmi položkách nejsou rozdíly tak dramatické. 
V zásadě shodně byly hodnoceny městská hromadná doprava, možnosti sportovního vyžití a 
spokojenost s vedením města. Navíc jejich kladné vnímání přesahuje v obou srovnávaných 
městech nadpoloviční většinu. Městská hromadná doprava dosáhla dokonce tří čtvrtin – tzn. 
pouze čtvrtina obyvatel obou měst hodnotí městskou hromadnou dopravu negativně.  
Přednostmi Brna jsou možnosti kulturního vyžití, rozsáhlá obchodní síť, zdravotní péče a 
nabídka pracovních příležitostech, i když právě tato položka je v obou městech nejhůře 
hodnocena ze všech deseti. Již v mezinárodním projektu Komunikující město se v polovině 
90. let ukázalo, že „čím je město menší, tím jsou možnosti pracovního uplatnění častěji 
označovány za špatné.“ /Foret, M. Marketingová komunikace. 2. vydání, Brno 2008, s. 389/  
Právě těmto problémům by měly místní samospráva spolu s veřejnou správou věnovat do 
budoucna podstatně větší pozornost. 
Slabšími stránkami Brna jsou vedle právě zmíněných pracovních příležitostí také životní 
prostředí a čistota. Obě jsou naopak spolu s tím, jak se zde dobře žije, přednostmi  Znojma. 
Jeho rezervy ve srovnání s Brnem jsou zdravotní péče a zejména již uvedená nabídka 
pracovních příležitostí. Znojemsko patří  tradičně i v rámci České republiky k regionům 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti. 
Výše uvedené přednosti Brna jsou nesporné. Přesto i Znojmo dokáže oproti Brnu nabídnout 
svým obyvatelům hodnoty, které jsou oceňované a hlavně nezastupitelné jako čistota města, 
životní prostředí a zejména fakt, že se zde lidem prostě dobře žije. A to rozhodně není málo. 
Vždyť právě na zlepšení kvality těchto stránek života v našich městech a obcích se zaměřuje 
mezinárodní projekt Partnerství pro místní rozvoj. 
 
 
Závěr 
Výsledky obou prezentovaných výzkumů pro Městský úřad Znojmo mohou být využitelné 
právě v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj (VAŃOVÁ, FORET, 2009). Z prvního 
výzkumu byl jen stručně uveden výsledný  socioekonomický profil návštěvníků města Znojma 
v letní sezóně 2009. Pro zmíněný projekt Partnerství pro místní rozvoj však mohou tyto 
poznatky přínosné jak pro veřejnou správu, tak i pro místní podnikatelské subjekty. 
Především tím, že se z nich například dozvídáme konkrétní údaje o tom, kdo to jsou letní 
návštěvníci Znojma, za čím sem přijeli, s čím jsou spokojeni a co zde naopak postrádají. Dají 
se využít jako konkrétní podněty pro četná zlepšení  jak v činnosti veřejné správy, tak i 
místních podnikatelských subjektů. 
Následující letošní výzkum přináší hodnocení životních podmínek ve Znojmě vlastními 
obyvateli. V tomto směru je v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj přínosný v prvé 
řadě  pro znojemskou radnici. Vždyť mimořádně nepříznivě hodnocená nabídka pracovních 
příležitostí ve městě přímo vybízí místní veřejnou správu k větší spolupráci a společnému 
hledání východisek z této situace mimo jiné také s místními podnikatelskými subjekty. 
Obdobně by se mohlo postupovat rovněž v případě zdravotní péče. 
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Specifika demografického vývoje České republiky. 
 

The Specifics of the Demographical Evolvement  
of the Czech Republic. 

   
 

Dana Hübelová 

 
Abstrakt:  
Mezi nejdynamičtější složky humánní geografické sféry patří obyvatelstvo, které velmi citlivě 
reaguje na změny jednotlivých složek této sféry a na vývoj celé národní ekonomiky. 
V důsledku této dynamiky se mění nejen celkový počet obyvatel, jeho rozmístění, ale také 
jeho struktura a dynamika. Vlivem této symbiotické propojenosti se následně také formuje 
státní populační, sociální a zdravotní politika a přijímají různá opatření. Kvalita lidských 
zdrojů je jedním ze znaků, které vytvářejí kvalitativní rozdíly mezi regiony.  
 
Klíčová slova:  
Demografický vývoj, struktura obyvatelstva, dynamika obyvatelstva, kvalita lidských zdrojů, 
regionální rozdíly. 
  
   
Abstract:  
Among the most dynamical components of human geographical sphere belongs the 
population, which very sensitively reacts to the changes of partial components of this sphere 
and to the development of the whole national economy. In consequence of this dynamic 
changes not only the whole number of inhabitants and their dislocation, but also its structure 
and dynamics. By the influence of this symbiotic is interconnectivity formed the state 
population, social and health policy and various measures are received. The quality of 
human recourses is one of the features, which form quality differences amongst regions.  
   
Key word:  
Demographical evolvement, structure of population, dynamics of population, the quality of 
human recourses, regional differences. 
 
 
Úvod 

Ve svém příspěvku postihuji obecné tendence a specifika českého populačního 
vývoje v kontextu se stávající ekonomickou situací. Kvalita lidských zdrojů je jedním ze 
znaků, které vytvářejí rozdíly mezi regiony. Toto je významné i z toho důvodu, že 
v nastupující postindustriální epoše se společenské materiální hodnoty budou vytvářet právě 
kreativní silou lidského intelektu. 

Demografický vývoj České republiky od jejího vzniku v roce 1918 je ovlivněn jednak 
odrazem působení změn, které se realizovaly v rámci jejího sociálního, ekonomického a 
politického vývoje, a jednak jsou v něm zakomponovány specifické prvky vlastního průběhu 
reprodukčního procesu. 
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Základní demografické ukazatele 
 Populační prognózy z druhé poloviny 70. let a z 80. let předpokládaly v podstatě 
zachování stávajícího počtu obyvatelstva. V České republice podle nich mělo žít na přelomu 
století 10, 332 mil. obyvatel. Ve skutečnosti to však bylo o téměř 60 tisíc osob méně a 
přirozený přírůstek činil -19 091 osob.  
 Podle údajů ČSÚ žilo v roce 1990 v republice 10 362 740 obyvatel. Nejvyšší počet 
narozených v období po druhé světové válce byl v roce 1974. V tomto roce se narodilo 191 
215 dětí, což bylo ve srovnání s nejnižší hodnotou dosaženou v roce 1999, kdy se narodilo 
jen 89 471 dětí, o 104 744 dětí více.  

V červnu 2010 měla Česká republika 10 515 818 obyvatel, přičemž zhruba dvě třetiny 
přírůstku jsou výsledkem přirozené měny. Počet  narozených převýšil počet zemřelých o 
5 713 osob. Od ledna do června tohoto roku se v ČR narodilo 58,2 tisíce dětí. V porovnání s 
loňskými čísly se počet novorozenců snížil o 259 osob. Za pozornost v této souvislosti 
uvádím, že počet potratů v daném období klesl o 1 200 na 19,7 tisíce. V prvním pololetí roku 
2010 zemřelo 52,2 tisíce osob, což je o 2,4 tisíce méně úmrtí než v roce 2009. V kladných 
číslech zůstalo také migrační saldo, protože přírůstek stěhováním činil za půl roku 3 292. V 
porovnání s prvním pololetím minulého roku však v tomto ukazateli došlo k výraznému 
propadu když celkově přírůstek migrací klesl o 17 tisíc. 

V souvislosti s transformačními změnami došlo již v 90.letech ke změně populačního 
chování, kde nejvýraznějším rysem byl pokles porodnosti.  

Při analýze hodnot dokumentujících populační vývoj Evropy od zlomového roku 1989 
lze konstatovat, že se naše republika svými ukazateli pohybuje mezi východní a západní 
Evropou (ČSÚ, 2002). Extrémním ukazatelem je pouze hrubá míra porodnosti, kde jsme do 
poloviny prvního desetiletí tohoto století zaujímali poslední místo v Evropě (a s největší 
pravděpodobností asi i na světě).  

Situace se začala po roce 2005 vyvíjet v tomto ukazateli příznivěji. V roce 2006 došlo 
poprvé od roku 1994 k tomu, že natalita byla vyšší než mortalita. Příčinou jsou odložené 
porody žen, které se narodily v období pronatalitních opatření v 70. letech minulého století.  
Daná současná příznivější situace však - s ohledem na demografický vývoj ve druhé 
polovině 70. let a v  80. letech - zřejmě nebude mít dlouhé trvání.  

Důsledkem nízkého počtu narozených za více než desetileté období byla nejen 
celková ztráta obyvatelstva republiky, ale také výrazný pokles podílu obyvatelstva národnosti 
české, moravské a slezské ve srovnání s podílem obyvatelstva menšin, především s 
rómskou národností. Jen částečně celkový úbytek obyvatelstva (od roku 1994) vyrovnával 
přeshraniční migrační zisk.  

Počínajíce rokem 1991 se migrační úbytky stěhováním mezi naší republikou a cizinou 
(kromě Slovenska) změnily v přírůstky. Zavedení vízové povinnosti s některými zeměmi 
bývalého Sovětského svazu však poněkud snížilo velikost imigrace. Nejvíce osob se 
přistěhovalo ze Slovenska, kam se z České republiky také nejvíce lidí vystěhovalo. Na 
druhém místě v počtu přistěhovalých je Ukrajina. Druhou cílovou zemí našich emigrantů je 
Německo.  

V roce 2005 zahraniční imigrace spolu se stoupající porodností, vyrovnala ztráty 
obyvatelstva způsobené úmrtností. Je zajímavé, že s nárůstem imigrantů se zvyšuje i počet 
osob, které se z České republiky vystěhovávají. 

Na konci letošního srpna bylo v České republice zaměstnáno 218 790 lidí ze 
zahraničí, což je o 2 055 více, než bylo na konci července. Největší část cizinců 
zaměstnaných v České republice tvoří občané Slovenska. Těch zde v srpnu pracovalo 100 
492. Jejich počet se také nejvíce meziměsíčně i meziročně zvýšil. Zaměstnáno jich v ČR 
bylo o 1829 více než v červenci a o 4197 více než v srpnu loňského roku. Druhou 
nejpočetnější skupinu představují zaměstnanci z Ukrajiny. Těch v tuzemsku na konci 
minulého měsíce pracovalo 46 842. Jejich počet ovšem klesá. Meziměsíčně se snížil o 763 a 
meziročně dokonce o 22 989. Poláků, kteří jsou mezi zaměstnanci s cizím státním 
občanstvím třetí nejpočetnější, pracovalo u nás v srpnu 19 100. I u nich je v současném 
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období ekonomické recese náznak úbytku. Meziměsíčně jich bylo méně o 28, oproti srpnu 
loňského roku pak o 374. 

S celkovým poklesem počtu obyvatelstva v průběhu období po roce 1995 došlo v 
České republikce k akceleraci stárnutí obyvatelstva. Nižší podíl obyvatelstva ve věku 0 až 14 
let než Česká republika (16,2 %) měly na přelomu století v Evropě pouze Itálie (14,4 %), 
Španělsko (14,7 %), San Marino (14,9 %) a Bulharsko (15,5 %). 

Úhrnná plodnost (což je počet dětí, který by se při stejné úrovni plodnosti z daného 
roku průměrně narodil jedné ženě v reprodukčním věku 15 až 49 let) od roku 1990 (1,89) 
poklesla za deset roků na nejnižší evropskou hodnotu. Tento jev se stal charakteristickým 
pro bývalé socialistické země. V Evropě např. v roce 2005 existovalo dvanáct států, ve 
kterých obyvatelstva ubývá a v celé skupině se jednalo právě o státy bývalého zájmového 
sovětského bloku a nevyskytovaly se v ní západoevropské země. 

Kromě urychlujícího se stárnutí obyvatelstva přináší sociální problémy nárůst dětí, 
které se rodí mimo manželství. V současné době se již třetina prvorozených dětí rodí mimo 
manželství.  

Od 90. let se zvyšuje věk rodiček. Průměrný věk matek vzrostl na téměř 29 roků 
celkem a na téměř 27 při porodu prvního dítěte. Došlo také ke zvýšení věku osob 
uzavírajících manželství. Výsledkem těchto procesů je snižování podílu dětí, které se rodí 
jako třetí, případně další. 

Vlivem růstu naděje dožití mužů a žen došlo k poklesu hrubé míry úmrtnosti. Přesto 
zaostáváme v případě naděje na dožití u mužů za západní Evropou o téměř sedm roků a 
v případě žen o necelé tři roky. I přes stárnutí české populace dlouhodobě klesá počet 
zemřelých osob.  

Od roku 1989 poklesla kojenecká úmrtnost tak, že jsme předstihli nejen bývalé 
socialistické země, ale také Německo, Francii, Itálii, Rakousko a další západoevropské státy 
a blížíme se severským zemím Skandinávie. Opačnou tendenci lze zaznamenat 
v rozvodovosti, protože vyšších ukazatelů než naše země dosahují pouze některé 
postsovětské republiky, zvláště Ruská federace a Ukrajina.  
 
 
Krize a její vliv na obyvatelstvo 

Dnešní globální ekonomické, politické a sociální turbulence je možné spojovat s tzv. 
formační krizí vázanou na dobíhání deprese v rámci dlouhodobého Kondratěvova cyklu. 
Předchozí tzv. formační krize (1848, 1896, 1939 - 45) měly své předehry. Předehrou minulé 
krize, spojené se světovou válkou, mohla být krize 1929 - 33. Délka krize, včetně předehry, 
činila tehdy 16 let.  

Počátky aktuální formační krize je možné spojovat s událostmi let 1989, 1991, 1998 či 
až vývojem od roku 2008. Při mechanické interpretaci dlouhých K-vln lze nástup další vlny, 
zřejmě již v globálním měřítku, očekávat zhruba v období 2015 - 25. Kolem let 2040 - 50 tak 
hypoteticky nastává vrchol cyklu, spojený s tzv. otevírací krizí (minulé 1871, 1917 či 1968). 
Tato přinese k řešení nové, (klíčové) problémy, které dosud nedovedeme ani přesně defin 
ovat a vnímáme je jako rozmazané struktury (podrobně Chalupa, Hübelová, 2007). 

Současná světová krize k nám dorazila se zpožděním proto, že náš vývoj v posledním 
desetiletí byl jiný než v USA a v ekonomicky silných západoevropských zemích. Česká 
republika od roku 1990 opustila tradiční východní trhy. Vznikl neúnosně velký podíl 
zahraničního obchodu se zeměmi EU a zejména s Německem. V souladu s tím se změnila 
struktura výroby průmyslu, přešlo se od investičního strojírenství k montážní monokultuře.  

S ohledem na strukturu národní ekonomiky a závislost na exportu se potvrdilo, že se 
negativní vliv krize projeví u nás - podobně jako v meziválečném období - později. Patříme 
totiž k zemím do značné míry hospodářsky závislých na exportu. Zpracovatelský průmysl 
tvoří více než 80 % exportu a zaměstnává přes milion pracovníků. V hlavních exportních 
odvětvích pracuje přes 600 tisíc zaměstnanců. Přes polovinu současného českého exportu 
představuje vývoz strojů, včetně automobilů. Asi pětinu tvoří export polotovarů, zejména 
hutních výrobků a desetinu představuje spotřební zboží. Více než polovina našeho exportu je 
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určena sousedním zemím. V období krize je situace na světovém trhu složitější, takže 
budeme jen s obtížemi pronikáme na trhy vzdálenějších zemí.  
 
Shrnutí: 

Vyspělý svět 21. století opouští období industriální a přechází do postindustriálního 
období, ve kterém nové materiální hodnoty vytváří kreativní výrobce silou intelektu. 
Kvalifikovaná levná pracovní síla a daňové úlevy sice nalákaly po roce 1989 do České 
republiky mnohé zahraniční výrobce, kteří sem však většinou lokalizovali pouze svoje 
jednoduché, převážně montážní výroby. V technicky a stavebně nenáročných (a tedy pro 
zahraničního investora i levných) nově postavených provozech byly většinou zřízeny např. 
lisovny umělých hmot, výroby kabelových svazků a různé nesofistikované montáže bez 
výzkumné základny. 

Současná ekonomická krize přináší v České republice nežádoucí doprovodné sociální 
jevy a ohrožuje stávající zdravotní stav populace. Méně finančních prostředků je 
vynakládáno na nákup zdravotně vhodných potravin, což negativně mění skladbu jídelníčku 
a omezuje preferenci biopotravin. Omezeně finančních prostředků je také vydáváno na 
zdravotní prevenci, což může vyvolat vznik následného zdravotně nežádoucího 
kaskádového efektu. Již nyní meziročně přibývá úmrtí na infekční a parazitární nemoci. Se 
vzrůstajícím cenami za bydlení a energie klesá podíl financí, které sloužily k uvědomělému 
trávení volného času. 

Krizi doprovází nárůst nezaměstnaných osob v produktivním věku, nyní míra 
nezaměstnanosti těsně pod 10 %. V životě neúspěšných žadatelů o práci se na jedné straně 
zvětšuje fond volného času a na druhé straně se snižuje významová hodnota času. 
Výsledkem je ztráta životní motivace jedince, což doprovází následný pokles jeho rodinné 
prestiže, čímž dochází k ohrožení stability rodiny. Narůstá rozvodovost s negativními dopady 
na nezletilé jedince (Chalupa, Hübelová, 2010).  

Ztráta zaměstnání a nárůst cen za bydlení a energii způsobují u této skupiny 
obyvatelstva nedostatek finančních prostředků určených k uvědomělému trávení volného 
času. Toto vede paradoxně u některých osob k nárůstu alkoholizmu a toxikománie, včetně 
kouření, což navíc dále výrazně snižuje životní úroveň rodiny se všemi doprovodnými jevy. 
S ohledem na to, že první kontakt s alkoholem, kouřením a lehkými drogami lze v průběhu 
posledního decennia zaznamenat v nižších věkových kategoriích, je možno počítat s tím, že 
se v průběhu krize úmrtnost v důsledku návykové závislosti následně může přesunout do 
nižších věkových skupin (srov. Chalupa, Novák, 2010).  

S výše uvedenými recesními ekonomickými a sociálně-společenskými změnami se 
postupně mění populační chování. Daná ekonomická situace je určující pro rozhodnutí mít 
další dítě. Volbu ovlivňuje v období recese výrazněji také kariérní růst žen a obava ze ztráty 
výhodného zaměstnání, včetně problémů se zajištěním péče o malé dítě po opětovném 
nástupu po mateřské dovolené do zaměstnání. Situaci také komplikuje současný vývoj 
rozvodovosti. V České republice se rozvádí téměř každé druhé manželství, např. v roce 2008 
to bylo 31, 3 tis. manželství, čímž přibývá žen samoživitelek dětí v neúplných rodinách.  

Ekonomická recese tak ve svém souhrnu nejen transformuje prostorové rozmístění  
ekonomických aktivit, ale mění také výrazně sociální a zdravotní klima společnosti. Může mít 
také vliv na formování negativních politických postojů obyvatelstva a může způsobit i nárůst 
extremistických radikálních názorů a vznik různých hnutí.  
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Geneze regionálních disparit na území České republiky. 

Genesis of regional disparities in the Czech republic. 

Petr Chalupa 
Eva Janoušková 

 

Abstrakt:  
Cílem příspěvku je na základě kontextuální analýzy prezentovat historicky vzniklé specifické 
ekonomické a sídelně-geografické regionální disparity na území České republiky. V časové 
posloupnosti je metodou historické analýzy hodnoceno agrární, industriální a nastupující 
postindustriální období se svými teritoriálně diferencovanými odlišnostmi, s jejich různým 
vznikem, vývojem a možnou transformací do současnosti.   
 
Klíčová slova:  
Agrární, industriální, postindustriální období, geografická inercie, regionalizace, typizace. 
 
Abstract: 
The aim of the paper is to give the geographical presentation of the  specific spatial and 
regional disparity of the economy and settlement which have historically arisen on the 
territory of Czech republic - all pursuant to contextual analysis. In time subsequence the 
agrarian, industrial and impending post-industrial stages are evaluated with their territorially  
differentiated dissimilarities, with their various genesis, development and possible 
transformation to the present. 
   
 Key words: 
 Agrarian, industrial, post-industrial stage, geographical inertia, regionalization, typing, 
 
Úvod. 
Region, který je tradičně považovaný za objekt studia regionální geografie, považujeme za 
složitý dynamický prostorový systém, který vznikl v určitém časovém období na zemském 
povrchu na základě interakce přírodních a humánních jevů. Geografická disparita, jak je 
obecně známé, je určitá prostorová nerovnost nebo nepoměr různých geografických jevů. Ve 
svém příspěvku se v časové posloupnosti selektivně zabýváme prostorovými regionálními 
disparitami, které v historicko-geografickém vývoji našeho státního území sehrály v dané 
době dominantní roli a mají dopad na formování současného charakteru makroprostoru 
České republiky. V souladu s Bellovou periodizací dějin užíváme Tofflerovo členění 
společenského vývoje na etapy agrární, industriální a postindustriální. Podle zákonů 
synergetiky vycházíme z toho, že v regionu nic nového nemůže vzniknout samo o sobě, 
současnost v sobě obsahuje minulost, stejně jako přítomnost je základem budoucnosti. 

Období agrární společ nosti. 
Tisícileté soužití obyvatelstva ve společném geografickém prostředí dalo na našem ú)zemí 
vznik kvalitativně odlišným kmenovým oblastem s danou specifickou regionální lidskou 
pospolitostí (kvalitativně se lišící od širšího zázemí). Za jádrová území je považováno území, 
ve kterém vzniklo národního vědomí, ze kterého vychází územní, politická, ekonomická a 
kulturní expanze, což platí právě o teritoriu České kotliny, na což také již v roce 1938 
upozornil český demograf Jaromír Korčák. Území České republiky, které bylo osídleno od 
nepaměti, můžeme označit ekumenou. Pomineme-li průnik Římanů na Moravu z otevřeného 
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jihu od Vídeňské pánve, tak příchod Slovanů na naše území ze severu byl poslední migrační 
proud z poledníkového S-J směru. Od 5. až 6. století převládá politický, ekonomický a 
vojenský tlak v rovnoběžkovém směru Z-V. Obydlené regiony zabíraly v té době jen oblasti 
nejúrodnější půdy, především nížiny kolem středních a dolních toků hlavních řek. Chudší 
půdy a zalesněné pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny byly v té době lidskou činností prakticky 
nedotčené. Velkomoravská říše, první státní útvar na našem území - s regionálními centry v 
Mikulčicích, Starém Městě u Uherského Hradiště a v Pohansku - podlehla počátkem 10. 
století tlaku uherských kmenů. Významným geografickým faktorem byla neexistence 
přirozené přírodní bariéry na jihu. Terénní morfologie Čech byla ve srovnání s územím 
Velkomoravské říše mnohem výhodnější, což se projevilo vznikem státního útvaru koncem 
10. století. Od 12. století rozvoj zemědělské výroby umožňoval také rozvoj měst a oblastí 
vytvářející jejich širší hospodářsky propojené zázemí. Nejstarší města - jako jádra regionů - 
vznikala v podhradí nejmocnějších hradů (např. Praha, Brno, Olomouc, Znojmo, Kouřim, 
Chrudim, Ústí nad Labem, Žatec). Města v té době vznikala i u brodů řek (např. Hodonín, 
Litoměřice) nebo byla zakládána v místech těžby rud (např. Stříbro). V následné středověké 
kolonizaci došlo k zakládání vesnic i v relativně tehdy málo zalidněných horských oblastech, 
které byly ekonomicky odlišné od nížinných zemědělských regionů tvořících zázemí 
stávajících městských center. Velký rozvoj zaznamenala ve 13. století těžba drahých kovů, 
která měla vliv na celou ekonomiku země a podnítila rozvoj některých měst a přilehlých 
regionů (např. Kutné Hory, Jáchymova nebo Jihlavy). Ve 13 století nad vývojovými městy 
nabyla převahu města založená lokátorem (např. České Budějovice, Plzeň). Z husitských 
válek, které negativně poznamenaly český populační vývoj a stávající sídelní strukturu, vyšla 
jako nejsilnější síla české společnosti vyšší šlechta. V Čechách se podařilo po 15 letech 
husitských válek poměrně rychle obnovit hospodářství. Bylo to zejména tím, že za husitských 
válek zabavený církevní majetek se církvi nevracel, ale asi 30 % země přešlo do produktivní 
ekonomiky. I když většinu zemědělských výrobků produkovala poddanská hospodářství, 
začaly se od poloviny 16. století výrazněji prosazovat také nově vznikající velké panské 
velkostatky. Ekonomický charakter regionů se příliš neměnil, protože řemeslná výroba ve 
městech byla omezována cechovními předpisy a zůstávala tak zaměřena na vnitřní a místní 
trh. Za třicetileté války došlo na našem území ke zničení asi tisíce vesnic, zhruba sta měst a 
270 šlechtických sídel. Na našem území zůstalo asi 1,45 milionu obyvatel a mezi 158, 
většinou německých šlechtických rodů, bylo rozděleno asi 60 % zemědělské půdy. 
Hospodářský úpadek a rozvrat vyvolaný třicetiletou válkou zpomalil u nás rozvoj výrobních 
sil. Teprve na počátku 18. století dosáhla zemědělská výroba úrovně před třicetiletou válkou. 
Od 17. století vznikaly první manufaktury, které představovaly přechod mezi řemeslnou a 
tovární výrobou. V závěru agrární epochy vznikaly první výraznější ekonomické 
meziregionální vazby.  

Období industriální spole čnosti - perioda  do roku 1918. 
V českých zemích začala ve druhém desetiletí 19. století průmyslová revoluce, která výrazně 
kvalitativně odlišila stávající zemědělské regiony od nově vzniklých průmyslových oblastí. 
Výstavba železnic znamenala kvalitativní změnu nejen v dopravě, ale výrazně ovlivnila další 
ekonomický rozvoj regionů, kterými železnice procházela. Na vesnicích došlo k přechodu ke 
střídavému zemědělství spojeného s pěstováním okopanin, pícnin a se stájovým chovem 
dobytka. S průmyslovým využitím minerálních paliv se vytvářely těžební regiony. První 
zpráva o novodobé (tržní) těžbě uhlí pochází z roku 1740 ze severních Čech.  V roce 1782 
vznikl první hlubinný důl v ostravském revíru. Tehdejšímu „selskému“ dolování uhlí pro 
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vlastní potřebu učinil přítrž rok 1789, kdy i u nás právo k těžbě uhlí začal udělovat stát. 
V roce 1819 se celkem v českých zemích vytěžilo jen 77 tisíc tun uhlí, protože se vskutku 
dynamicky rostoucí těžbou uhlí v Podkrušnohoří a v dalších našich uhelných oblastech 
(Kladensko, Ostravsko, Plzeňsko Žacléřsko, Oslavansko-Rosicko) se začalo až v polovině 
19. století v souvislosti s rozvojem železáren. Toto již vtisklo výrazně průmyslový charakter 
některým oblastem se specifickou profesní strukturou obyvatelstva, odlišnou sídelní 
strukturou a jiným způsobem života zemědělců, kovorolníků a zaměstnanců v průmyslu. Od 
druhé čtvrtiny 19. století se datuje rozvoj hutnictví Ostravska, Třinecka a Plzeňska, které daly 
vznik palivo-enrergeticko-hutním regionům. V té době dynamicky se rozvíjející textilní 
průmysl představoval v Čechách 49 % a na Moravě až 66 % veškeré průmyslové výroby a 
zformoval vznik pohraničních textilních oblastí. Řadu nově vzniklých strojírenských provozů 
v život vyvolala právě potřeba vybavit textilky v regionech českého pohraničí novými stroji. 
Příkladem může být 1. brněnská strojírna - základ celého brněnského strojírenství. Tehdejší 
česká produkce bavlněných tkanin představovala téměř 77 % produkce monarchie a 
podnítila vznik regionů s výrobou nejen vlněného zboží, ale i výrobou textilních strojů (např. 
Brno, Liberec). Koncem první poloviny 19. stol. průmysl v českých zemích představoval 
značnou část veškerého výrobního potenciálu Rakousko-Uherska, nikoliv však ještě část 
rozhodující (cca 26 % v roce 1841). Další ekonomický a politický vývoj ukončila první 
světová válka. 

Období industriální spole čnosti - perioda  od roku 1918 do roku 1945. 
Období 1918 až 1938. 
Konstituováním Československa chtěly vítězné mocnosti eliminovat ekonomickou a 
politickou moc poraženého Německa a porevolučního sovětského Ruska. V Čechách a na 
Moravě bylo při 26 % obyvatelstva bývalé Rakousko-Uherské monarchie soustředěno 70 % 
jejího průmyslového potenciálu. Brzy po vzniku Československa byly přijaty zákony, podle 
nichž byla zemědělská půda nad 150 ha zabrána. Při přidělování půdy došlo ke 
zvýhodňování Čechů ve srovnání s Němci. 638 000 rolníků získalo v průměru něco přes 
hektar půdy. Vzniklo také více než dva tisíce tzv. zbytkových statků o průměrné výměře asi 
100 ha. V roce 1929 bylo dosaženo téměř plné zaměstnanosti a vrcholu předválečného 
ekonomického rozvoje. Z hlediska hodnoty domácího produktu (HDP) na obyvatele však 
postupně klesla republika z 11. místa v Evropě a 15. místa na světě na 13. místo v Evropě a 
18. místo na světě. Světová ekonomická krize 30. let postihla Československou republiku 
velmi výrazně. Průmyslová výroba klesala až do roku 1933, kdy byla o 40 % nižší než 
koncem 20. let. Geograficky byl výskyt nezaměstnanosti v Československé republice 
rozložen značně nerovnoměrně. Nejvíce byly postiženy pohraniční regiony, kde převažoval 
průmysl odkázaný na export a byl zde značný podíl obyvatelstva německé národnosti. Tíživá 
ekonomická situace v pohraničních oblastech tak přispěla k pocitům diskriminace Němců, 
které byly živené z Německa od roku 1918. V posledních desetiletích 19. století 
v pohraničních regionech začalo docházet k prudké industrializaci, což znamenalo příchod 
českých dělníků, zvyklých na nižší životní úroveň. Čeští imigranti byli ochotni pracovat za 
nižší mzdu, než jakou měli v té době němečtí dělníci. Němci toto pociťovali jako ohrožení své 
existence levnou českou pracovní silou a začali se sdružovat do různých ochranných spolků.  

Období 1938 až 1945.  
V důsledku mnichovské dohody byli v roce 1938 v V Evropě jako první z pohraničních 
regionů vyháněni Češi. Bylo jich 170 000 a většina přišla o majetek. Po vídeňské arbitráži 
bylo vyhnáno ze Slovenska 130 000 Čechů a dalších 20 000 Čechů z Podkarpatské Rusi, 
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což změnilo demografickou strukturu městských regionů. Rasový úřad SS v Protektorátu 
rozhodl, že jen 45 % českého národa bylo schopno poněmčení, další část byla označena za 
nevyrovnané míšence a 18 % za rasově cizí. Toto se realizovalo v době, kdy německá 
kolonizace zasáhla 10 000 zemědělských podniků a postihla 70 000 Čechů. Vyvlastněno 
bylo 550 000 ha půdy, na vojenské střelnice bylo přeměněno 79 000 ha půdy na 
Benešovsku, v Brdech a v prostoru mezi Blanskem a Vyškovem. Zrušeno bylo 248 obcí a 
osad. Pro tzv. německé rozptýlené osídlení bylo určeno 30 000 ha půdy s cílem vzniku 1 600 
německých usedlostí. Tato činnost pochopitelně ovlivnila sídelní regionální systém a 
demografickou strukturu. V době okupace přišlo o život 360 000 občanů Československa. Při 
spojeneckém bombardování zahynulo v Československu 6 789 osob. 78 154 Židů zemřelo 
v plynových komorách.) Další regionální kvalitativní demografická, ekonomická a sídelně-
regionální změna nastala v důsledku jednání Postupimské konference. Na jejím základě 
vypracovala Spojenecká kontrolní rada v Berlíně plán odsunu Němců z Československa. Po 
válce tak bylo z našeho území odsunuto 2, 961 mil. Němců. V důsledku transferu se výrazně 
demograficky a ekonomicky změnily pohraniční regiony.  

Období industriální spole čnosti – perioda od roku 1945 do roku 1989. 
V průběhu dvouletky byla zahájena industrializace Slovenska. V dalších letech se centrální 
plánování realizovalo podle sovětského modelu v pětiletých cyklech. K plošně největší 
teritoriální změně došlo v zemědělských oblastech. Ke konci roku 1949 existovalo již 2 099 
zemědělských družstev, v roce 1952 existovalo 6 679 zemědělských družstev, kde jejich 
pracovníci obdělávali společně 2,17 mil. ha zemědělské půdy. Koncem roku 1960 
socialistický sektor v poměrně stabilizovaných družstvech obhospodařoval již 88 % 
zemědělské půdy. V závěru 60. let dokončovala industrializace Slovenska, přičemž prakticky 
náklady na zprůmyslnění hradily z  90 % české země. V letech 1945 až 1989 došlo 
v Československu k rozmachu průmyslu, který se zvětšil asi 13,5krát. Vzestup zaznamenalo 
též stavebnictví. Bytový výstavba změnila morfologii měst, kterým sídliště dala uniformní 
charakter. Rozvoj průmyslu znamenal, že mnohé vesnice se v zázemí průmyslových center 
změnily v sídla přechodného charakteru s funkcí obytnou. V 60. létech se začala 
v Československu postupně projevovat nutnost přecházet na využívání intenzivních zdrojů 
růstu. Meze 92, 3 % pracovního využití ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo dosaženo v 
roce 1970. Pomalé přizpůsobování světovým ekonomickým trendům se odrazilo ve 
snižování dynamiky národního důchodu. Navíc byl strukturálně profil československého 
průmyslu deformován zbytněním těžkého a zbrojního průmyslu. Orientace na posilování 
těžkého průmyslu, včetně využívání hnědého uhlí, mělo - spolu s obdobnou orientací 
příhraničních regionů Polska a Německa - negativní vliv na životní prostředí regionů 
Podkrušnohoří a Ostravska. České hospodářství bylo vysoce energeticky náročnou zemí v 
porovnání se západní Evropou. Spotřeba prvotních energetických zdrojů na obyvatele byla 
vyšší až o 40 %. V 80. letech se v důsledku dalšího zpomalení reálného růstu ekonomiky 
začala výrazněji snižovat společenská produktivita práce a koncem 80. let dosahovala asi 
poloviční úrovně západoevropských zemí. Počet pracovníků vědy a výzkumu se sice od roku 
1948 zvýšil téměř 10krát, ale stále více se projevovala izolace od světového 
vědeckotechnického rozvoje. Mírný posun nastal v odvětvové struktuře průmyslové výroby. 
Zatímco v případě elektrotechnického a kovodělného průmyslu, palivoenergetického 
komplexu, hutnictví neželezných kovů, dřevozpracujícího, konfekčního, kožedělného 
průmyslu se v tomto období počet pracovníků ještě dále zvýšil, došlo naopak k relativnímu 
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zeslabení dosud dominujícího strojírenství, ale i k oslabení úlohy hutnictví železa, textilního, 
potravinářského průmyslu a průmyslu stavebních hmot.  

Období po roce 1989 – nástup postindustriální epochy 
V roce 1989 měla česká ekonomika téměř vyrovnaný vnitřní trh s relativním přebytkem 
spotřebních předmětů krátkodobého charakteru a nedostatkem kvalitních dlouhodobých 
předmětů. Dalším odlišujícím znakem byla relativní nízká zahraniční zadluženost, nižší než 
např. v Maďarsku či Polsku s obdobnou ekonomikou. Na rozdíl od těchto zemí u nás 
prakticky neexistoval soukromý sektor. Naše závislost na sovětských trzích však byla větší 
než u uváděných zemí. Hodnota výrobních a nevýrobních prostředků (v cenách roku 1989) 
činila dva biliony 600 miliard Kč. Postupně se tehdejších 430 průmyslových státních podniků 
přeměnilo do téměř 250 tis. akciových společností a společností s ručením omezeným. 
Česká výrobní základna byla atomizována do 1,75 mil. podniků a firem. Tento proces a 
následně i rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky vedlo k přerušení výrobních a 
odbytových vazeb vytvářejících se v procesu trvajícím 70 roků, což mělo dopad na význam a 
rozmístění stávajících průmyslových regionů. Vlivem strukturálních změn došlo k poklesu 
pracovníků primárního a sekundárního sektoru. 

TTab.1: Vývoj sektorální zam ěstnanosti v náro dním hospodá řství ČR (1948 - 2008) 
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Česká republika je zemí do značné míry závislé na exportu. Zahraniční vlastníci rozhodují 
asi o 50 % zaměstnanců, 75 % vývozů a až 90 % dovozů. Přes polovinu českého exportu 
představuje vývoz strojů, včetně automobilů. Asi pětinu tvoří export polotovarů, zejména 
hutních výrobků a desetinu představuje spotřební zboží. Zhruba 85 % vývozu jde do zemí 
Evropské unie, přičemž více než 30 % jen do Německa. Po 10 % směřuje do Polska, 
Rakouska a na Slovensko. Když tyto údaje shrneme, tak zjistíme, že více než polovina 
našeho exportu je určena pouze sousedním zemím. Na obrovský čínský trh dodáváme 
pouze 0,5 % exportu a na ruský asi 2,5 %.  Pro doplnění uvádíme, že do USA směřují jen 2 
% exportu, do Francie 5 % a do zemí rozvojových ekonomik pouze 3 %. Kvalifikovaná levná 
pracovní síla a daňové úlevy sice nalákaly po roce 1989 do České republiky mnohé 
zahraniční výrobce, kteří však sem většinou lokalizovali pouze svoje jednoduché, převážně 
montážní výroby. V roce 2004 poklesla česká ekonomika ve světovém žebříčku z původního 
místa ve druhé desítce zemí (na počátku 90. let) na 35 místo. V konkurenceschopnosti se 
řadíme na 40. místo ve světě, dokonce za Lotyšsko a Tunisko. 
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Shrnutí 
Naše republika s ohledem na limitovanou rozlohu trhu a omezené přírodní zdroje přitahuje 
zájem investorů především kvalifikací a cenou pracovní síly. Přestože průmysl v ČR přešel k 
náročnějším produktům s vyšší přidanou hodnotou, tak ve strojírenství, zejména 
v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu jsme postupně přešli na montážní 
strojírenskou monokulturu. Montážní výrobu - bez patřičné výzkumné základny - přitom 
mnohdy z velké míry zajišťují také zahraniční dělníci. Z původního počtu 1,4 tis. velkých 
podniků se náš průmyslový potenciál skládá zhruba z devíti tisíc převážně malých podniků 
s 20 a více zaměstnanci (nepočítaje na 297 tisíc podniků fyzických a právnických osob). Na 
jeden podnik tak v průměru připadají jen čtyři až pět zaměstnanců. Z průmyslové země, 
jejichž lokální odvětvová až výrobková specializace byla také pro jednotlivé regiony, města a 
obce přímo identifikační, se stala konzumně terciérní ekonomika s převahou komerčních 
služeb. V nastupující postindustriální společnosti se nové hodnoty budou vytvářet kreativní 
silou intelektu. Školské reformy Marie Terezie a císaře Josefa umožnily zachytit na našem 
území vývojové trendy industriální společnosti. Je třeba si uvědomit, že kvalita lidských 
zdrojů a kreativní schopnost intelektu bude určující pro rozvoj regionu v postindustriální 
společnosti. Státní příspěvek na vysoké školy v současnosti v % HDP je u nás nižší, než je 
tomu v průměru zemí v OECD. Dokonce v 15 původních zemí EU je podíl zhruba 
dvojnásobný. Česká republika má ve srovnání s EU na jedné straně nižší podíl pracovníků 
se základním vzděláním (10 % oproti 42 %), ale na straně druhé také nižší podíl pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním (9 % oproti 19 %). Ve srovnání se zeměmi G7 doktorské 
studium v České republice absolvuje zhruba jen sedm procent absolventů vysokých škol. 
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Přínos projektů  na podporu regionálního cestovního ruchu 
v Pošumaví 

Contribution of projects promoting regional tourism  
in Pošumaví region  

 

Markéta Janotová, Ivo Šašek 

Abstrakt: 

 Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. (dále jen MAS Pošumaví) má ve svých 
rozvojových materiálech plnou podporu místnímu cestovnímu ruchu. Rovněž členové MAS 
Pošumaví, především venkovské mikroregiony, města a obce mají cestovní ruch jako prioritu 
ve svých rozvojových plánech. Vzhledem k této skutečnosti realizuje MAS Pošumaví, celou 
řadu projektů, které se snaží napomoci především propagaci a marketingu cestovního ruchu 
v Pošumaví. V příspěvku jsou tyto projekty vyhodnoceny. 

Abstract: 

In its development materials Pošumaví Local Action Group declares full support to 
local tourist industry. Also, members of the LAG Pošumaví, primarily rural microregions,  
towns and municipalities have tourism as a priority in their development plans. Due to this 
fact, LAG Pošumaví carries out a number of projects that, above all, try to help promoting 
and marketing tourism in the region of Pošumaví. In the paper these projects are evaluated. 
 

Klíčová slova: 

 místní akční skupina, cestovní ruch, region, regionální produkt 

Key words: 

 Local action group, tourist industry, region, regional product 

Úvod 

 Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. se nachází v Plzeňském kraji od 
Všerubského průsmyku, který tvoří přirozenou hranici mezi Šumavou a Českým lesem, přes 
Švihovskou a Chudenickou pahorkatinu k městu Klatovy. Na jihozápadní straně opisuje 
hranici NP Šumava a směrem k severovýchodu obkresluje hranici okresu Klatovy. Toto 
rozlehlé území zahrnuje celkem 8 mikroregionů – Běleč, Kdyňsko, Měčínsko, Prácheňsko, 
Střední Pošumaví, Pošumaví a Slavník a 2 města Klatovy a Kasejovice. V tomto teritoriu se 
nacházejí tradiční venkovské oblasti, které spojují společné tradice, kultura a historie. 
Z hlediska cestovního ruchu je území MAS Pošumaví velmi atraktivní, ale přitom ne zcela 
objevené. V České republice existují oblasti, které jsou po mnoho let velkými lákadly turistů a 
pro cestovní ruch hodně znamenají. Lze zde ale také najít území, která svůj potenciál zatím 
dostatečně nevyužívají a stále ještě nenašla své místo na trhu cestovního ruchu. Mezi tyto 
oblasti patří i území MAS Pošumaví. Vzhledem k tomuto zjištění začala MAS Pošumaví 
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realizovat řadu projektů, díky nimž se začíná region Pošumaví dostávat do povědomí 
návštěvníků. 

Projekty na podporu regionálního cestovního ruchu realizované MAS 
Pošumaví a její mi členy 

Projekt Poznej svého souseda 

 V rámci projektu Poznej svého souseda, který řešil člen MAS Pošumaví, společnost 
Úhlava, o.p.s.,byl vytvořen internetový portál mapující vlastivědné, přírodovědné, historické a 
kulturní zajímavosti na území, kde MAS Pošumaví působí. Jeho cílem bylo posílit znalosti o 
drobných pamětihodnostech, kolem kterých lidé denně chodí a prakticky je nevnímají. 
Zároveň projekt klade za cíl upozornit na tyto zdánlivě bezvýznamné maličkosti i sousedy 
v nejbližším okolí. Projekt zachycuje i další zajímavosti nacházející se na území MAS 
Pošumaví, které jsou propagovány například v rámci rozvoje cestovního ruchu nebo díky 
aktivitám místních podnikatelů a samospráv. Byla znovuobjevena celá řadu hradů, jejich 
zřícenin, zámků a tvrzí, o jejichž existenci mají i místní rodáci, zejména mladších věkových 
kategorií, jen mlhavé tušení. Podařilo se shromáždit celou řadu údajů, které jsou cenné a 
zcela jistě budou sloužit k poznání regionální historie a současnosti jak místním obyvatelům, 
tak i návštěvníkům pošumavského kraje. Jednotlivé objekty jsou zde popsány, zakresleny do 
mapy, přidány fotografie a doplněny o zajímavosti. Dále jsou udány souřadnice GPS, což je 
v kombinaci s mapou okamžitě identifikuje v terénu. Portál je volně přístupný na 
www.posumavi.jz.cz.  

Projekt Poznej Pošumaví 

 Portál Poznej svého souseda byl v nedávné době rozšířen o výstupy projektu Poznej 
Pošumaví. Tento projekt představuje jednotnou formou turisticky zajímavé objekty a subjekty 
působící na území MAS Pošumaví. V rámci projektu byly zhotoveny české a německé letáky 
s jednotným vzhledem, které slouží pro potřeby jak samotných provozovatelů a správců 
komerčních i nekomerčních turisticky zajímavých objektů a území, tak i pro potřeby 
informačních center, a zejména pro propagaci na výstavách a dalších akcích. Účelem 
projektu je jednotná, výstižná a operativní informace o daném objektu. Letáky respektují 
marketingový systém České centrály cestovního ruchu a propagují Pošumaví jako celek. 
Výstupem projektu jsou soubory ve formátu *pdf, ve kterých jsou jednotlivé objekty a 
subjekty popsány, doplněny kontaktní adresou, fotografiemi a souřadnicemi GPS. Každá 
jazyková mutace je ve zvláštním souboru a je volně přístupná na internetu. Letáky mají 
jednotný vzhled, aby bylo na první pohled zřejmé, že jsou z regionu Pošumaví a je možné je 
použít v souboru na dalších akcích jako jsou výstavy apod. V rámci projektu bylo vyhotoveno 
100 elektronických letáků (50 v každé jazykové verzi) nejvýznačnějších objektů a subjektů. 
Zároveň bylo vyrobeno 10 sad všech letáků, které jsou zalaminovány a předány pro potřeby 
informačních center, které působí na území MAS Pošumaví. Formát, ve kterém jsou letáky 
uloženy, umožňuje tisk uložených dat a to nejen jako podklad turistům pro navštívené 
uvedené lokality, ale je možné vytisknout je i v případě dotazů turistů na informačních 
centrech. Letáky jsou rozděleny do pěti kategorií, které jsou odlišeny barvami. Všechny 
vyhotovené letáky jsou umístěny na portále Poznej svého souseda v sekci Poznej Pošumaví. 
V budoucnu se předpokládá vyhotovení i dalších jazykových mutací, především anglické a 
holandské. 
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Databáze poskytovatel ů služeb v cestovním ruchu 

 Od ledna 2010 pracuje MAS Pošumaví na vytvoření veřejně přístupné databáze 
údajů využitelných v cestovním ruchu. Databáze se týká především ubytovacích a 
stravovacích služeb. Další část představuje volnočasové aktivity a informace, které se k nim 
váží. Jedná se o shromáždění údajů o muzeích, galeriích, výstavách, ale i outdoorových 
aktivitách, o poutích a posvíceních a dalších pořádaných kulturních, společenských a 
sportovních akcích. Údaje z databáze jsou využívány pro potřeby informačních center, pro 
jednotnou a cílenou propagaci Pošumaví na výstavách, kterých se MAS Pošumaví účastní a 
pro prezentaci jednotlivých objektů a subjektů v dalších celostátních a případně 
nadnárodních databázích, které spravuje např. CzechTourism, CzeCOT a další. 

Objevme znovu Böhmweg 

 Projekt Objevme znovu Böhmweg se zabývá průzkumem jedné z historických stezek 
spojující Bavorsko s českými zeměmi. Na bavorské straně je v současné době již vyznačena 
tzv. Česká cesta nebo-li Böhmweg, která dále pokračovala i na české straně, kde nebyla 
ještě zmapována. Hlavním cílem projektu bylo zmapovat její historickou trasu a posoudit, zda 
je možné a reálné její obnovení v rámci příhraničního cestovního ruchu. Dalším cílem 
projektu bylo zpracovat studii, která by vyhodnotila možnost obnovy této cesty v České 
republice. Studie zároveň navrhuje její napojení na již stávající turistické cesty, které byly 
zřízeny z jiných projektů nebo které byly obnoveny po historických cestách přerušených v 
období trvání železné opony. Studie řeší také možnost zapojení Böhmweg do současného 
systému tématických stezek na české straně a jejich společný marketing a propagaci. 
Součástí studie je i zmapování turistických, vlastivědných, historických, přírodních a dalších 
zajímavostí, které přispějí k atraktivitě navrhované trasy. V rámci studie byla vyhotovena i 
SWOT analýza možnosti obnovení cesty. 

Místní d ědictví – bohatství, na které zapomínáme 

 Projekt Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme je projektem spolupráce 
MAS Pošumaví a MAS Brána do Českého ráje. Tento projekt mapuje stavby lidové 
architektury na území, v nichž obě MAS působí. Projekt je v současné době realizován a 
jeho výstupem bude databáze objektů lidové architektury, internetová aplikace s mapovými 
podklady, workshopy a exkurze a také tištěná publikace zmapovaných objektů včetně 
cizojazyčných překladů. Do projektu je zapojena široká veřejnost – místní historikové, 
starostové, kronikáři, místní obyvatelé a pamětníci, aby vznikla co nejkvalitnější databáze, 
která bude sloužit jak k prohlubování znalostí o regionální historii místních obyvatel, tak i k 
podpoře cestovního ruchu v regionu. 

Regionální potravina Plze ňského kraje 

 Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. a Úhlava, o.p.s. se staly ve spolupráci s 
Krajskou agrární komorou organizátorem soutěže o značku Regionální potravina, kterou 
vyhlásilo ministerstvo zemědělství. Podle jednotné metodiky byly ve všech krajích odbornou 
porotou složenou ze zástupců veterinární správy, zemědělské a potravinářské inspekce, 
ministerstva zemědělství, agrární komory a dalších organizací vybrány nejlepší výrobky 
v kategoriích mléko a mléčné výrobky, pekařské a cukrářské výrobky, masné výrobky, 
alkoholické a nealkoholické nápoje (kromě vína) a ovoce a zelenina. V Plzeňském kraji se do 
soutěže mohli hlásit všichni producenti potravin, kteří mají sídlo na území kraje. Součástí 
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soutěže je i deset ochutnávek produktů na dalších místech Plzeňského kraje. Cílem akce je 
především seznámit co nejširší veřejnost s potravinami vyráběnými v regionu.  

Další projekty p řispívající k rozvoji regionálního cestovního ruchu 

 Velkým přínosem pro rozvoj regionálního cestovního ruchu jsou také projekty 
podpořené z Programu rozvoje venkova OSA IV. LEADER prostřednictvím MAS Pošumaví.  
Místní obyvatelé se sami zajímají o památky a o krajinu v níž žijí, proto se v žádostech o 
dotace vyskytuje mnoho projektů na obnovu kulturního dědictví. V rámci těchto projektů se 
již podařilo opravit a částečně stavebně obnovit např. rozhlednu Bolfánek a přilehlou kapli v 
Chudenicích. Pozvednutí společenského a kulturního života v Pošumaví zajistilo několik obcí 
nákupem festivalových stanů, které mají značný vliv na udržení tradičních akcí a soudržnost 
obyvatel. Pro rozvoj cestovního ruchu jsou také velmi důležité projekty na výstavby penzionů 
se sportovně – rekreačním zázemím v Horním Staňkově a Úborsku.  

 Na území MAS Pošumaví jsou pořádány také vzdělávací projekty, které rovněž 
přispívají k rozvoji regionálního cestovního ruchu. V roce 2008 pořádal člen MAS Pošumaví 
mikroregion Běleč vzdělávací kurz pro provozovatele či zájemce o provozování 
agroturistických farem, penzionů a dalších služeb venkovského cestovního ruchu 
„Venkovská turistika a agroturistika – alternativní zdroj obživy pro zemědělce a podnikatele 
na venkově”. Účastníci měli možnost seznámit se s komplexními informacemi potřebnými 
pro zahájení či rozšíření podnikání v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky, s širokou 
škálou služeb cestovního ruchu, které lze nabízet, s marketingem, účinnými nástroji 
propagace a reklamy nebo s využitím informačních technologií. Součástí školení była také 
exkurze po agrofarmách a dalších poskytovatelích venkovského cestovního ruchu spojená s 
výměnou zkušeností s jejich provozovateli. V současné době se připravuje navazující projekt 
„Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání”. Na jaře roku 2011 připravuje 
Šumava bez hranic, o.s. vzdělávací projekt „Regionální průvodci a animátoři – nová šance 
pro cestovní ruch v Pošumaví”. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání místních obyvatel, 
kteří mají zájem a povědomí o historii, atraktivitách a výletních cílech na území MAS 
Pošumaví a chtěli by tyto vědomosti předávat ostatním návštěvníkům dotčeného území.  

Shrnutí 

 Všechny projekty Místní akční skupiny Pošumaví a jejích členů se významně 
podepisují na rozvoji regionálního cestovního ruchu v Pošumaví a dávají povědomí o této 
oblasti návštěvníkům nejen z regionu, ale z celé České republiky a ze zahraničí. Na sebe 
navazující finančně nenáročné projekty mohou realizovat i neziskové organizace podporující 
cestovní ruch v daném regionu. Je zřejmé, že hlavní aktivity v marketingu a propagaci 
cestovního ruchu jsou záležitostí podnikatelských subjektů, které v tomto odvětví působí. 
Popisované projekty hrají koordinační a zastřešující roli a vycházejí ze strategických 
rozvojových dokumentů zpracovaných pro dané území. Na portále Poznej svého souseda 
naleznou návštěvníci vše, co potřebují vědět o historických památkách v Pošumaví,  
s ubytovacími, stravovacími zařízeními a volnočasovými aktivitami se seznámí na letácích 
Poznej Pošumaví. Podrobnější informace o cestovním ruchu v regionu získají 
prostřednictvím databáze vytvořené k tomuto účelu.  Díky těmto projektům se Pošumaví pro 
mnoho lidí stává známou oblastí a vyhledávaným cílem letních i zimních dovolených. Při 
realizaci těchto projektů se ale také dozvídáme spoustu zajímavých informací o lidech, kteří 
v tomto regionu žijí, o jejich tradicích a zvyklostech a také o památkách, které jsou často 
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skryty tak, že o nich nikdo jiný než místní obyvatelé neví. O tom svědčí i projekt Objevme 
znovu Böhmweg, který mapuje zaniklou historickou stezku.  Prostřednictvím MAS Pošumaví 
mohou i sami obyvatelé a místní podnikatelé podávat projekty na podporu regionálního 
cestovního ruchu, ať už jde o projekty na opravy drobných sakrálních a lidových památek, 
výstavby penzionů a stravovacích zařízení nebo projektů podporujících vzdělávání v oblasti 
podnikání v cestovním ruchu. Tím se Pošumaví stává stále atraktivnější jak pro lidi, kteří zde 
žijí, tak i pro potenciální návštěvníky.  

Kontakty na autory: 

Ing. Ivo Šašek CSc, Místní akční skupina Pošumaví, z.s.o.p., Kpt. Jaroše 94, 339 01 Klatovy, 
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Sestavení indexu rozvojového potenciálu ve vybraném 
mikroregionu 

Index of development potential making in the chosen 
micro-region 

 
Jaroslav Jánský, Kristina Somerlíková 

 

Abstrakt 

Indexu rozvojového potenciálu je koncipován pro vybraný mikroregion. Pro   jednotlivé obce 
vybraného mikroregionu bylo  stanoveno a zjištěno celkem  35 indikátorů v časovém období 
2001-2008. Z tohoto počtu indikátorů se pro výpočet indexu rozvojového potenciálu pomocí 
faktorové analýzy zvolilo deset níže uvedených indikátorů. Vybrané indikátory (proměnné): 
celková výměra (v ha) na obyvatele,  zemědělská půda (v ha) na obyvatele, lesní půda (v ha) 
na obyvatele,  ostatní plochy (v ha) na obyvatele, počet obyvatel k 31.12.daného roku,  počet 
ekonomicky aktivních obyvatel,  míra nezaměstnanosti,  příjmy obcí v tis. Kč na obyvatele,  
výdaje obcí v tis. Kč na obyvatele,  koeficient ekologické stability. 

Klíčová slova  

mikroregion, index rozvojového potenciálu, faktorová analýza 
 

Abstract 

Index of development potential is conceived for the chosen micro-region. In individual 
municipalities of this micro-region there were determined and taken 35 indicators in the time 
period 2001-2008. From this number of indicators there were selected 10 under mentioned 
indicators for calculation of index of development potential by used of factor analysis. 
Chosen indicators (variables): total area per inhabitant (in hectare), farm land per inhabitant 
(in hectare), forest land per inhabitant (in hectare), other area per inhabitant (in hectare), 
number of the population to 31.12. of the certain year, number of economic active population, 
unemployment rate, municipalities revenues in thousand CZK per inhabitant, municipalities 
expenditures in thousand CZK per inhabitant, coefficient of ecological stability. 

Keywords  

Micro-region, index of development potential, factor analysis 
 
 

Úvod 

 

Regionální rozvoj je ovlivněn nejrůznějšími činiteli, které ovlivňují kvalitu života. 
K nejdůležitějším patří rozvoj podnikatelských aktivit v příslušném regionu a jeho 
ekonomického potenciálu, rozvoj lidského potenciálu spojeného se zvyšováním 
zaměstnanosti, dostatečná technická vybavenost a obsluha daného území, péče o životní 
prostředí a v neposlední řadě i cestovní ruch jako jedna z významných podnikatelských 
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aktivit ovlivňují [4]. Všechny uvedené faktory pak ve svém důsledku ovlivňují kvalitu života 
daného regionu respektive mikroregionu. 

Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 až 2013 považuje za jeden 
z hlavních cílů omezování nerovnováhy mezi regiony v oblasti ekonomické, sociální a 
environmentální. Strategie regionálního rozvoje České republiky respektuje cíle regionální 
politiky Evropské unie. Východiskem stanovení vhodných nástrojů, jejichž uplatňování může 
vést ke zmírnění regionálních disparit, je důsledná analýza kvality života v jednotlivých 
regionech a odhalení faktorů, které vznik regionálních disparit ovlivňují [2]. 
 

Cíl a metodika 

 
Cíl příspěvku je zaměřen na stanovení indexu rozvojového potenciálu ve vybraném 
mikroregionu s ohledem na posouzení a analýzu disparit hodnotící kvalitu života v obcích 
daného mikroregionu. Pro   jednotlivé obce vybraného mikroregionu bylo stanoveno a 
zjištěno celkem 35 indikátorů v časovém období 2001-2008. Z tohoto počtu indikátorů se pro 
výpočet indexu rozvojového potenciálu pomocí faktorové analýzy zvolilo deset níže 
uvedených indikátorů.  
Ke stanovení indexu rozvojového potenciálu byla využita faktorová analýza, která je 
zaměřená na vytváření nových proměnných a na snížení rozsahu (redukci) dat s co 
nejmenší ztrátou informace. Faktorová analýza vychází ze statistického modelu a rozumně 
formulovaných předpokladů. 
Jedním ze základních cílů faktorové analýzy je posoudit strukturu vztahů sledovaných 
proměnných a zjistit tak, zda dovoluje jejich rozdělení do skupin, ve kterých by studované 
proměnné ze stejných skupin spolu více korelovaly než proměnné z různých skupin. Jiným 
hlavním úkolem faktorové analýzy je vytvořit nové nekorelované proměnné – faktory – 
v naději, že tyto nové proměnné umožní lépe pochopit analyzovaná data, a případně i jiné 
použití [3]. 
U všech výchozích proměnných byla testována vzájemná závislost a ty s vysokou korelací 
byly z dalšího zpracování vyloučeny. Na zbývající proměnné byla použita faktorová analýza, 
vícerozměrná statistická metoda umožňující objasnit strukturu pozorovaných závislostí a 
zjednodušit soustavu sledovaných veličin. Její použití vedlo k vyřazení veličin informačně 
duplicitních a změření úrovně v pozadí stojících ideálních proměnných. Cílem faktorové 
analýzy bylo tedy snížení počtu výchozích proměnných pomocí hypotetických faktorů 
(přičemž redukce vede jen k minimální ztrátě informace).  
Základním stavebním kamenem faktorové analýzy je korelační vztah (Pearsonovy korelační 
koeficienty). Z korelační matice skutečných proměnných izolujeme faktory, které 
zjednodušeně vysvětlí pozorované závislosti. Korelují-li výchozí proměnné navzájem a mají-li 
tyto korelace smysl, můžeme aplikovat faktorovou analýzu. Faktorováním korelační matice 
lze získat jediný faktor – vektor čísel – ve kterém je zakódována informace obsažená 
v korelační matici. 
Proces odvození faktorů z korelační matice má dvě hlavní fáze: extrakci a rotaci. Extrakce 
faktorů vede k faktorové matici, v níž je obsaženo stejné množství informací jako v korelační 
matici. V našem případě byla k extrakci použita Metoda hlavních os, při níž se vychází 
z redukované korelační matice, postupně se extrahují vzájemně nezávislé faktory, z nichž 
každý vyčerpá maximální možnou část celkového rozptylu. První faktor určíme tak, aby jeho 
podíl na celkovém rozptylu byl maximální. Co se týče rotace, byla použita nejpoužívanější 
metoda ortogonální rotace – varimaxová metoda, maximalizující rozptyl čtverců faktorových 
zátěží, normovaných příslušnými komunalitami. 
 
Faktorová analýza rozdělila vybrané proměnné do čtyř faktorů. Pro stanovení pořadí obcí ve 
vybraném mikroregionu byly z jednotlivých faktorů vybrány nejvhodnější proměnné, které se 
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normovaly [1]. Dále se již pracovalo pouze s těmito 
normovanými hodnotami, po jejich vynásobení přidělenými vahami pro jednotlivé proměnné 
se získaly dílčí indexy za jednotlivé obce mikroregionu. V případě negativního směru 
působení ukazatele bylo změněno znaménko.  

Výsledky a diskuse 

V jednotlivých obcích vybraného regionu Podluží  bylo  stanoveno a zjištěno celkem  35 
indikátorů charakterizujících přírodní, sociální a kulturní podmínky a rovněž i indikátory 
kvantifikující podnikání a rozpočtovou situaci obcí v letech 2001-2008. Z tohoto počtu 
indikátorů se pro výpočet indexu rozvojového potenciálu pomocí faktorové analýzy vybralo 
10 následujících indikátorů: 
- celková výměra (v ha) na obyvatele,  
- zemědělská půda (v ha) na obyvatele, 
- lesní půda (v ha) na obyvatele,   
- ostatní plochy (v ha) na obyvatele,  
- počet obyvatel k 31.12.daného roku, 
- počet ekonomicky aktivních obyvatel,  
- míra nezaměstnanosti,  
- příjmy obcí v tis. Kč na obyvatele,  
- výdaje obcí v tis. Kč na obyvatele,  
- koeficient ekologické stability. 
 
Z faktorové analýzy vyplynulo, že 10 stanovených indikátorů lze zařadit do čtyř faktorů (viz 
tab. 1). Faktory jejichž vlastní hodnota byla nižší než 1, nebyly do hodnocení zařazeny. 
Kumulativní procento dosahuje u čtyř faktorů 94,1% rozptylu a je dostačující. Faktorové 
zátěže u jednotlivých indikátorů uvádí tab.2.  
 
Tab. 1:  Tabulka rozptylu faktorové analýzy 

 Komunalita  Faktor  Vlastní 
hodnota Procento  Kumulat.  

Celková výměra (v ha) na obyvatele  1,0000  1  3,5257  35,3%  35,3% 
Zemědělská půda (v ha) na obyvatele  1,0000  2  3,3244  33,2%  68,5% 
Lesní půda (v ha) na obyvatele  1,0000  3  1,5173  15,2%  83,7% 
Ostatní plochy (v ha) na obyvatele  0,9987  4  1,0401  10,4%  94,1% 
Počet obyvatel k 31.12.  0,9997     
Počet ekonomicky aktivních obyvatel   0,9996     
Míra nezaměstnanosti   0,9691     
Příjmy obcí v tis. Kč na obyvatele  0,9948     
Výdaje obcí v tis. Kč na obyvatele  0,9725     
Koeficient ekologické stability  0,9742     
Zdroj: vlastní výpočty 

 
Tab. 2:  Faktorové zátěže indikátorů 

 Faktor 1  Faktor 2  Faktor 3  Faktor 4  

Celková výměra (v ha) na obyvatele -0,2284  0,7761  0,5145  0,2452 
Zemědělská půda (v ha) na obyvatele -0,7342  0,4120  0,4955 -0,0838 
Lesní půda (v ha) na obyvatele  0,6832  0,4994  0,0187  0,5185 
Ostatní plochy (v ha) na obyvatele -0,1107  0,7155  0,4744 -0,2283 
Počet obyvatel k 31.12.  0,9301 -0,0885  0,1874 -0,2644 
Počet ekonomicky aktivních obyvatel   0,9238 -0,0241  0,1764 -0,3104 
Míra nezaměstnanosti  -0,2996 -0,6380  0,0564  0,5703 
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 Faktor 1  Faktor 2  Faktor 3  Faktor 4  

Příjmy obcí v tis. Kč na obyvatele  0,1526 -0,7570  0,5841  0,1080 
Výdaje obcí v tis. Kč na obyvatele  0,1846 -0,7433  0,6091  0,0385 
Koeficient ekologické stability  0,7681  0,4999 -0,0011  0,3839 
Zdroj: vlastní výpočty 

 
V další části příspěvku jsou vypočteny koeficienty faktorových skórů a celkové skóre 
rozvojového potenciálu jednotlivých obcí regionu Podluží (tab. 3 a 4). 
 
 
Tab. 3:  Koeficienty faktorových skórů 

 Faktor 1  Faktor 2  Faktor 3  Faktor 4  
Celková výměra (v ha) na obyvatele -138,2745  4368,2163  753,2404  688,7480 
Zemědělská půda (v ha) na obyvatele  127,5673 -3987,2610 -688,0409 -629,4872 
Lesní půda (v ha) na obyvatele  94,5112 -2947,2636 -508,5821 -464,4864 
Ostatní plochy (v ha) na obyvatele  10,6613 -373,3128 -63,9805 -58,3501 
Počet obyvatel k 31.12. -34,2584  758,6556  133,3426  123,9096 
Počet ekonomicky aktivních obyvatel   34,3437 -682,3758 -120,8369 -112,8580 
Míra nezaměstnanosti  -1,4369  73,4575  12,4203  11,1893 
Příjmy obcí v tis. Kč na obyvatele  5,4397 -184,4203 -30,9568 -28,7656 
Výdaje obcí v tis. Kč na obyvatele -2,3582  70,1586  12,4744  11,1036 
Koeficient ekologické stability -1,6265  5,3399  1,4259  1,6797 
Zdroj: vlastní výpočty 

Tab. 4:  Faktorové skóry 
 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Dolní Bojanovice -0,6270 -1,4554  1,9332  0,6205 
Hrušky -0,0598 -12,6814 -1,5149 -2,6992 
Josefov -1,1841  2,1003 -0,7975 -0,6133 
Kostice  0,3546  15,1772  1,2911  1,2425 
Lanžhot  1,6915  8,3244  0,7918  3,1477 
Lužice  1,0437 -9,8653 -2,6081 -2,1379 
Moravská Nová Ves  0,2848 -6,3008 -0,6548 -1,0481 
Moravský Žižkov -1,1905  18,1182  3,6666  2,2921 
Nový Poddvorov * * * * 
Prušánky  2,3502 -18,4484 -2,6590 -4,1271 
Starý Poddvorov -2,1795  14,4000  2,9046  2,9162 
Tvrdonice  0,5175  11,8040  2,3004  2,0402 
Týnec -1,0013 -21,1728 -4,6535 -1,6338 
Zdroj: vlastní výpočty 

 
 

Pro stanovení pořadí obcí v regionu Podluží jsme po uplatnění vícerozměrné statistické 
metody faktorové analýzy z jednotlivých faktorů vybrali nejvhodnější indikátory (proměnné), 
které jsme na základě vztahu 

normovali, čímž jsme výchozí hodnoty převedly na srovnatelné bezrozměrné hodnoty o 
nulové úrovni a jednotkovém rozptylu. 
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Jednotlivé uplatňované indikátory nemají stejnou důležitost, proto je nutno jim přiřadit při 
výpočtu indexu rozvojového potenciálu odpovídající váhu. Pro stanovení váhy byl využit tým 
expertů se znalostí analyzovaného regionu Podluží. 
 
Index rozvojového potenciálu  jednotlivých obcí v regionu Podluží uvádí následující tab. 5 
podle úrovně indexu a tím stanovuje i pořadí jednotlivých obcí v regionu Podluží.   Byly 
vypočteny dvě varianty indexu rozvojového potenciálu s využitím dvou variant expertně 
stanovených vah. 
Varianta 1 představuje stejnou váhu pro všechny čtyři proměnné a varianta 2 představuje 
váhu ve výši 0,3 pro každou proměnnou - počet ekonomicky aktivních obyvatel a příjmy obcí 
v tis. Kč na obyvatele a váhu ve výši 0,2  pro každou proměnnou - celková výměra (v ha) na 
obyvatele a koeficient ekologické stability. 
 
 
Tab. 5:  Index rozvojového potenciálu obcí v regionu Podluží 

Obce regionu Podluží Index- variant a 1 Obce regionu Podluží Index- varianta 2 
Lanžhot 1,412856 Lanžhot 1,28998 
Dolní Bojanovice 0,600551 Dolní Bojanovice 0,779026 
Tvrdonice 0,268531 Moravská Nová Ves 0,309002 
Moravská Nová Ves 0,231386 Tvrdonice 0,2883 
Prušánky 0,073319 Prušánky 0,22179 
Hrušky -0,08251 Hrušky -0,05584 
Moravský Žižkov -0,14369 Moravský Žižkov -0,08823 
Týnec -0,20141 Lužice -0,30515 
Josefov -0,25085 Týnec -0,36752 
Lužice -0,399 Josefov -0,42793 
Starý Poddvorov -0,45271 Starý Poddvorov -0,4402 
Nový Poddvorov -0,46597 Kostice -0,55445 
Kostice -0,59051 Nový Poddvorov -0,64878 
Zdroj: vlastní výpočty 

 
 
Rozdíl ve výši indexu rozvojového potenciálu obcí v regionu mezi oběma variantami způsobil 
dílčí změnu v pořadí obcí setříděných dle výše indexu, a to zejména ve prospěch obcí 
Kostice a Lužice. Ke zjištěnému indexu rozvojového potenciálu v obcích regionu Podluží lze 
uvést, že disparity jsou zaznamenány s narůstající zápornou hodnotou indexu. 
 

Příspěvek uvádí výsledky výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit 
mezi vybranými regiony“, řešeného z podpory Ministerstva pro místní rozvoj.  
 

Závěr 

 
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 přírodních, sociálně-kulturních podmínkách a v ekonomické úrovni jednotlivých  
regionů, které mohou být vhodně zaměřenou regionální politikou a za použití adekvátních 
nástrojů odstraněny  nebo alespoň zmírněny. Obdobně jako regiony (kraje) je potřebné 
hodnotit i nižší územní celky (mikroregiony)  a obce. Výsledky hodnocení  s využitím indexu 
rozvojového potenciálu jsou vhodné pro management mikroregionu a starosty obcí 
s ohledem na stanovení další strategie rozvoje mikroregionu i obcí. 
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Ke stanovení a vyčíslení indexu rozvojového potenciálu v obcích vybraného miroregionu je 
nutno uvést, že byly v případě výpočtu expertně stanoveny váhy jednotlivých výsledných 
indikátorů. Tyto váhy je nutno při dalším výzkumu dále ověřovat  a verifikovat se zástupci 
dalších obcí ve sledovaných mikroregionech  eventuelně i s jinými organizacemi a 
institucemi tak, aby se potvrdila  přesnost  a objektivnost vyčíslených indexů.  Teprve poté 
lze přistoupit posouzení a  komparaci disparit mezi jednotlivými obcemi mikroregionů. 
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Komparace indikátor ů kvali ty života v oblasti 
přírodních zdroj ů vybraných mikroregion ů v České 

republice 
Comparison of life quality indicators in the field of 

natural resources of chosen micro-regions in the Czech 
Republic 

 
Alois Ju řica, Jaroslav Jánský 

 

Abstrakt  

Schválená strategie udržitelného rozvoje České republiky je založena na třech pilířích 
udržitelnosti, a sice sociálním, ekonomickém a environmentálním. Příspěvek je zaměřen na 
třetí pilíř, který zahrnuje oblast přírodních zdrojů a sice na úrovni obcí vybraných 
mikroregionů v České republice v komparaci s úrovní v jednotlivých krajích. 

Klíčová slova  

mikroregion, přírodní zdroje, koeficient ekologické stability, disparity mezi obcemi 
mikrokroregionu 
 

Abstract 

Approved strategy of sustainable development of the Czech Republic is based on three 
pillars of defensibility, namely social, economic and environmental. The paper is focused on 
the third pillar that includes field of natural resources. It is solved in municipalities of chosen 
micro-regions in the Czech Republic compared with level in particular regions. 

Key words 

Micro-region, natural resources, coefficient of ecological stability, disparities among 
municipalities of micro-region 
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Úvod  

Cíle strategie trvale udržitelného rozvoje v environmentálním pilíři jsou orientovány tak, 
aby odstraňovaly, popřípadě co nejvíce omezovaly disparity nejen mezi regiony, ale v daném 
případě i mezi obcemi uvnitř regionu. To vše současně také v interakci s dalšími dvěma pilíři 
uvedené strategie udržitelného rozvoje [3].  

V podmínkách  ČR je poměrně stabilní výměra zemědělské i  nezemědělské půdy. Její 
zastoupení v jednotlivých regionech je však velmi rozdílné, což působí na kvalitu života 
v regionech i mikroregionech [1]. 

Cíl a metodika  
Příspěvek přináší rozpracování analýzy disparit v environmentálním pilíři, zejména v 

oblasti využití přírodních zdrojů ve vybraných mikroregionech ČR. Zaměřuje se především 
na indikátory struktury využití půdy v regionech a v jejich jednotlivých obcích. 

Zkoumání se opírá o časové řady údajů o vývoji dílčích indikátorů využití půdy podle 
obcí a analyzuje jejich komplexní vyjádření prostřednictvím koeficientu ekologické stability. 
Uvedený koeficient představuje relativně jednoduchý a současně měřitelný údaj nejen na 
úrovni krajů a okresů České republiky, ale také u jednotlivých obcí. 

Příspěvek uvádí dílčí výsledky výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení 
disparit mezi vybranými regiony“ , řešeného za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. 

Výsledky a diskuze  
Obdobným způsobem jako na úrovni krajů nebo okresů České republiky lze vyjadřovat 

hodnocení kvality života v oblasti přírodních zdrojů, je možno přiměřeně hodnotit také tuto 
oblast prostřednictvím určitých indikátorů ve vybraných mikroregionech  a v jejich 
jednotlivých obcích. 

Přiměřeně proto, že použitelnost indikátorů je v některých směrech relativní. Zatímco 
některé indikátory jsou i na úrovni regionu a jednotlivých obcí jednoznačně identifikovatelné 
a měřitelné, u jiných tomu tak není. 

Na druhé straně lze na úrovni regionu a zejména podle jednotlivých obcí lépe vyjádřit 
jejich určitá specifika, jejichž význam a hodnocení na vyšší úrovni, např. při vyjádření 
v průměrných hodnotách za celý kraj je pouze informativní. Jedná se například o hodnocení 
obce z hlediska umístění lokality pro těžbu nerostných surovin v katastru obce, skládky 
nebezpečných odpadů, apod. 

Charakteristika vybraných mikroregion ů  

Předmětem analýzy úrovně výše uvedených indikátorů v oblasti přírodních zdrojů byly 4 
vybrané mikroregiony v České republice, a sice mikroregion Běleč a Lučina v Plzeňském 
kraji, Podluží v kraji Jihomoravském a mikroregion Hranicko v kraji Olomouckém. 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Běleč je tvořen 16 obcemi severně od Klatov, ve 
kterých žije   4 655 obyvatel na ploše 145 km2.  Pro území mikroregionu je typická šumavská 
krajina a také řada historických památek, např. hrad Švihov a dalších. 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Lučina se nachází v příhraniční oblasti okresu 
Tachov a tvoří ho 16 obcí. Je charakteristický rozmanitou přírodní a lesnatou krajinou 
s nízkým stupněm zornění zemědělské půdy. 

Dobrovolný svazek 14 obcí Mikroregion Podluží má jedinečnou polohu v Jihomoravském 
kraji, která spočívá nejen v úrodnosti zdejších půd, ale i v blízkém sousedství Podluží 
s Rakouskem a se Slovenskou republikou. Tento „malovaný kraj“, jak je oblast často 
nazývána, se vyznačuje rovinatou krajinou a teplým podnebím. Pro obce regionu je typický 
lidový folklor spojený s řadou lidových tradic a zvyků 
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Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko byl založen v roce 2001. Jeho členskou 
základnu tvoří 23 obcí ze spádové oblasti města Hranic. Území mikroregionu leží na rozhraní 
mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou pahorkatinou. Nadmořská výška území se 
pohybuje v rozmezí od 250 metrů n.m. v Hranicích po 502 metrů n.m. na Potštátsku. Osu 
oblasti tvoří ve východozápadním směru protékající řeka Bečva. Z hlediska využití ploch lze 
území charakterizovat jako zemědělskou krajinu. Lesní půda představuje cca 20 % plochy 
území. V oblasti je vymezena celá řada maloplošných chráněných přírodních rezervací a 
památek.  

 

Analýza vývoje disparit v environmentálním pilí ři  

Realizovaná prostřednictvím : 

- A. Indikátorů struktury využití půdy 

- B. Indikátorů zaměřených na ochranu životního prostředí 

Zatímco indikátory k vyjádření a měření struktury využití půdy byly k dispozici 
v časových řadách podle jednotlivých obcí, nebyly indikátory druhé skupiny zaměřené na 
ochranu životního prostředí zjišťovány na nižší úrovni než byla úroveň okresů. Vzhledem 
k tomu, byla v příspěvku analyzována především oblast využití přírodních zdrojů – půdy.  

A. Indikátory struktury využití půdy v regionu a v jeho jednotlivých obcích 
.    Ukazatel vývoje celkové plochy 
.    Ukazatel vývoje celkové výměry zemědělské půdy 
.    Ukazatel vývoje struktury zemědělské půdy podle kultur 
.    Ukazatel vývoje výměry zemědělské půdy na jednoho obyvatele 
.    Ukazatel vývoje celkové výměry orné půdy 
.    Ukazatel vývoje % zornění zemědělské půdy 
.    Ukazatel vývoje celkové plochy na nezemědělské využití 
.    Koeficient ekologické stability 

 

Indikátory zaměřené na ochranu životního prostředí (skupina B) nejsou předmětem 
statistického zjišťování na úrovni obcí, ale až od úrovně okresů výše. Z toho důvodu se 
analýza disparitami indikátorů v oblasti ochrany životního prostředí v obcích mikroregionů 
nezabývá 

 

Koeficient ekologické stability  

Je komplexní ukazatel, vyjadřující orientačně kvalitu půd. Představuje 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 uvedeného ukazatele, tím je daná 
krajina ekologicky stabilnější. (Viz tabulka č.1 a grafy komparace uvedeného koeficientu 
podle obcí v roce 2006). 

Průměrná hodnota tohoto ukazatele v ČR je 1,04.  Ke krajům, u nichž je hodnota 
ukazatele nad průměrem ČR, patří  Liberecký, Karlovarský, Jihočeský, Zlínský, Plzeňský, 
Moravskoslezský a Královéhradecký kraj. Naopak pod průměrnou hodnotou ČR jsou Hlavní 
město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký, Pardubický a 
Ústecký. Všechny tyto kraje vykazují hodnotu ukazatele ekologické stability pod 1 [2].  

 

Tabulka 1. Komparace vybraných indikátorů struktury využití půdy v krajích ČR a ve 
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                  vybraných mikroregionech v roce 2006 (v %) 

Kraj - mikroregion Stupeň zorn ění 
zemědělské p ůdy 

Koeficient ekologické 
stability 

Česká republika 71,44 1,04 
Hlavní město Praha 73,45 0,30 
Středočeský 83,16 0,66 
Jihočeský 64,52 1,45 
Plzeňský 68,80 1,32 
Karlovarský 45,08 1,94 
Ústecký 66,55 0,96 
Liberecký 48,68 2,18 
Královéhradecký 69,10 1,03 
Pardubický 73,16 0,89 
Vysočina 77,44 0,84 
Jihomoravský 83,20 0,67 
Olomoucký 74,45 0,98 
Zlínský 64,32 1,41 
Moravskoslezský 62,89 1,30 
Mikroregion  Běleč   -   Plzeňský kraj 74,01 0,92 
Mikroregion  Lučina   -  Plzeňský kraj 60,41 3,22 
Mikroregion  Podluží   -   Jihomoravský kraj 82,87 0,68 
Mikroregion  Hranicko   -   Olomoucký kraj 77,02 0,55 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

Při srovnání průměrných hodnot uvedených ukazatelů podle krajů a podle vybraných 
mikroregionů v roce 2006 s údaji za celou Českou republiku (1,04) je zřejmé, že většina 
hodnot u jednotlivých mikroregionů je mnohem variabilnější. 

Ještě mnohem větší variabilitu vykazují soubory jednotlivých obcí u vybraných 
mikroregionů, jak je znázorněno na údajích o stupni zornění zemědělské půdy a koeficientu 
ekologické stability v roce 2006  v následujících grafech. 
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Obr. 1 – Koeficient ekologické stability a stupeň zornění z.p. v obcích regionu Běleč 

v roce 2006 
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Obr. 2 – Koeficient ekologické stability a stupeň zornění z.p. v obcích regionu Lučina 

v roce 2006 
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Obr. 3 – Koeficient ekologické stability a stupeň zornění z.p. v obcích regionu Podluží 

v roce 2006 
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Obr. 4 – Koeficient ekologické stability a stupeň zornění z.p. v obcích regionu Hranicko 

v roce 2006 

Závěr 
Příspěvek k analýze využití přírodních zdrojů především přinesl hodnocení stanovených 

indikátorů využití půdy i komplexního ukazatele ekologické stability. Přestože ve vývoji 
jednotlivých indikátorů v časových řadách nedošlo od roku 2001 k žádným podstatným 
změnám, existují specifické disparity mezi obcemi vybraných mikroregionů a ve srovnání s 
hodnotami kraje i celé republiky. Možnosti ke zlepšení situace, respektive k odstranění nebo 
zmírnění uvedených disparit jsou u těchto indikátorů většinou pozvolné (např. zvýšení podílu 
zatravnění, tj. % výměry trvalých travních porostů, apod.). Určitou možnost představuje 
v tomto směru uplatnění agroenvironmentálních opatření (např. v oblasti ochrany životního 
prostředí a krajiny, při snížení působení eroze půdy, při zadržování vody v krajině, apod.). 
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Průzkumová analýza vybraných ukazatelů regionálních 
trhů práce ČR  

Exploratory data analysis of selected indicators of the 
Czech Republic regional labour markets  

Bohumil Kába 

Abstrakt:  
Daný příspěvek se zaměřuje na prezentaci statistických průzkumových procedur, které 
umožňují hodnocení disparit regionálních trhů práce ČR. V první části příspěvku je popsán   
kompozitní indikátor, který agreguje individuální ukazatele zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti. V další části jsou uvedeny některé algoritmy shlukové analýzy, které jsou 
využity pro posouzení, zda regiony ČR lze rozdělit do několika odlišných skupin s rozdílnými 
charakteristikami trhu práce.  

Klíčová slova:  
zaměstnanost, nezaměstnanost, region, ukazatel, vícerozměrná analýza, shluk 

Abstract:  
This paper focuses on exploratory statistical procedures which make it possible to investigate 
disparities between regional labour markets in the Czech Republic. The first part of the paper 
describes a composite indicator which aggregates individual employment and unemployment 
indicators. The next part presents some cluster algorithms which are used for determining 
whether the CR regions fall into several distinct groups with different characteristics of the 
labour market.  

Key words:  
employment, unemployment, region, indicator, multivariate analysis, cluster 

Úvod a cíl 
Pravidelně publikovaná data z  Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), 

organizovaného Českým statistickým úřadem, dokládají, že situace na trhu práce 
v regionech České republiky je stále výrazně ovlivňována ekonomickou krizí, přičemž její 
dopady na jednotlivé regiony byly velmi diferencované.  K 31.3.2010 se míra registrované 
nezaměstnanosti v  rámci České republiky přiblížila k desetiprocentní hranici a činila  9,73 %. 
V regionálním členění byla uvedená desetiprocentní hranice překročena u devíti ze čtrnácti 
krajů České republiky. Nejvyšší  nezaměstnanost byla ke konci 1. čtvrtletí roku 2010 
zaznamenána v regionech s dlouhodobě nepříznivými charakteristikami trhu práce – 
v Ústeckém kraji míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 14,09 %, v Moravskoslezském 
kraji 12,71 %, ale vysoká byla také v kraji Olomouckém (12,67 %). Tradičně nejnižší 
registrovaná nezaměstnanost byla ke konci 1. čtvrtletí 2010 dosažena v Praze – 3,96 % a 
pod 10 % hranicí zůstala v krajích Středočeském (7,56 %), Jihočeském (8,33 %), 
Královéhradeckém (8,45 %) a Plzeňském (8,50 %). Jednotlivé kraje ČR se poměrně výrazně 
odlišovaly též v dalších základních indikátorech trhů práce, sledovaných v rámci VŠPS (např. 
v ekonomické aktivitě, počtu podnikatelů, počtu volných pracovních míst apod.). Pro 
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komplexní zhodnocení situace regionálních trhů práce a posouzení případných změn v čase 
je tedy žádoucí zvolit odpovídající vícerozměrné statistické metody. 

Cílem daného příspěvku, který má metodologický charakter, je prezentace rámce pro 
klasifikaci regionů České republiky, založené na vybraných ukazatelích zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti. Součástí řešení je též posouzení časové stability dosažených výsledků. 

Metodika  
Sledované ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti jednotlivých regionů České 

republiky zahrnovaly tyto proměnné: 
P1 – míra ekonomické aktivity (%) 
P2 – podíl podnikatelů na počtu zaměstnaných (%) 
P3 – průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) 
P4 – míra registrované nezaměstnanosti celkem (%) 
P5 – míra registrované nezaměstnanosti – ženy (%) 
P6 – uchazeči o zaměstnání na jedno volné pracovní místo. 
Analyzovaná data uvedených ukazatelů byla pořízena z databáze ČSÚ [3] a vztahovala 

se vždy ke konci prvního čtvrtletí let 2008 – 2010. 
 V prvé části zpracování byly všechny kraje České republiky v jednotlivých letech 2008, 

2009 a 2010 seřazeny pomocí kompozitního indikátoru, který vhodným způsobem agregoval 
informaci podávanou jednotlivými ukazateli P1 – P6. Pro konstrukci tohoto indikátoru byla 
zvolena tzv. bodová metoda multikriteriálního hodnocení. Tato metoda vychází z relativních 
odchylek absolutních hodnot uvažovaných ukazatelů od zvoleného základu (normy) a 
uspořádání porovnávaných regionů se provede srovnáním součtů odpovídajících relativních 
odchylek. (Podrobnější popis algoritmu bodové metody lze najít např. v [2].) V dané studii 
byla jako srovnávací norma využita průměrná hodnota příslušného ukazatele zaměstnanosti 
respektive nezaměstnanosti v rámci České republiky. 

V další etapě zpracování disponibilních dat byly výsledky, dosažené bodovou metodou 
multikriteriálního hodnocení doplněny užitím postupů shlukové analýzy. Zvolena byla 
kombinace hierarchických a nehierarchických shlukovacích technik. Všechny potřebné 
výpočty byly realizovány pomocí procedur implementovaných ve statistických programových 
systémech SAS a STATGRAPHICS Plus. 

Řešení a diskuse výsledk ů  
Hodnoty kompozitního indikátoru – stanovené pomocí výše uvedené bodové metody – a 

na nich založené pořadí jednotlivých krajů ČR podle uvažovaných ukazatelů P1 – P6 uvádí 
tabulka 1. 

Tab. 1 Pořadí kraj ů podle bodové metody 
Kraj Součet relativních odchylek Pořadí 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Hl. m. Praha (PH) 13,585 17,093 13,005 1 1 1 
Středočeský (ST) 7,504 7,160 6,889 3 2 2 
Jihočeský (JC) 6,554 5,797 6,083 4 5 5 
Plzeňský (PL) 7,695 6,600 6,151 2 3 4 
Karlovarský (KV) 5,250 5,091 5,173 11 9 10 
Ústecký (UL) 3,993 4,284 4,502 14 14 14 
Liberecký (LB) 5,498 4,935 5,315 9 11 8 
Královéhradecký (HK) 6,539 5,962 6,370 5 4 3 
Pardubický (PA) 6,447 5,636 5,784 6 6 6 
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Vysočina (VY) 5,565 5,004 5,029 8 10 12 
Jihomoravský (JM) 5,451 5,452 5,473 10 7 7 
Olomoucký (OL) 4,841 4,848 5,075 12 12 11 
Zlínský (ZL) 5,664 5,371 5,217 7 8 9 
Moravskoslezský (MS) 4,393 4,462 4,904 13 13 13 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

Prezentované výsledky především dokumentují výsadní postavení hlavního města 
Prahy. Tento region se od ostatních krajů České republiky v celém sledovaném období 2008 
– 2010 výrazně odlišil nadprůměrnou úrovní průměrné měsíční mzdy a velmi nízkými 
hodnotami míry registrované nezaměstnanosti a počtu uchazečů na jedno volné pracovní 
místo. Na druhé straně je patrné, že nejvyšší nezaměstnaností jsou trvale zasaženy Ústecký 
a Moravskoslezský kraj. Nepříznivé výsledky ve většině sledovaných ukazatelů též 
vykazovaly kraj Olomoucký a Karlovarský.  

Meziroční porovnání pořadí signalizuje jisté systematické změny pozice jednotlivých 
krajů v průběhu sledového období 2008 – 2010. Patrný je postupný pokles Plzeňského kraje 
(i když zůstává ve skupině nadprůměrných krajů) a dále je zřejmá zhoršující se pozice 
Zlínského kraje a zejména kraje Vysočina. Zlepšení pozice – z hlediska syntetického 
vyhodnocení všech indikátorů P1 – P6 naznačily výsledky tabulky 1 v případě 
Královéhradeckého kraje a též kraje Středočeského a Jihomoravského.  

Výsledky multikriteriálního hodnocení metodou bodové analýzy byly dále doplněny 
postupy shlukové analýzy. Kombinace Wardovy metody při použití Euklidovských 
vzdáleností a nehierarchické metody k – průměrů naznačila, že z hlediska ukazatelů P1 – P6 
lze kraje České republiky rozdělit do čtyř shluků. Jejich složení v jednotlivých letech 
uvažovaného období 2008 – 2010 nebylo identické, ale vzhledem k marginálním rozdílům ve 
složení některých shluků jsou uvedeny  pouze výsledky, které se vztahují k nejnovějším 
publikovaným údajům analyzovaných ukazatelů P1 – P6, tzn. k 31.3.2010. 

 
Tab. 2 Složení shluk ů a průměrné hodnoty ukazatel ů pro jednotlivé shluky  

Shluk P1 P2 P3 P4 P5 P6 
1. PH 62,4 22,8 28 972 3,96 4,33 3,9 
2. ST, JC, PL, HK, PA 58,0 16,6 20 313 8,63 9,28 16,2 
3. UL, VY 57,5 13,9 19 984 12,41 13,80 35,4 
4. KV, LB, JM, OL, ZL, MS 57,8 15,6 19 886 11,82 12,38 23,7 

ČR celkem 58,3 16,8 22 748 9,73 10,42 17,3 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 
Výsledky opět potvrzují výjimečnou pozici Prahy ve všech sledovaných ukazatelích 

zaměstnanosti i nezaměstnanosti a dokládají, že Praha byla relativně nejméně negativně 
ovlivněna ekonomickou krizí.  

Složení druhého shluku zůstávalo stabilní během celého sledovaného období 2008 – 
2010. Uvedený shluk zahrnoval kraje, které se – z hlediska kompozitního indikátoru, 
reprezentovaného součtem relativních odchylek (Tab. 1) – umístily mezi 1. – 6. místem (lze 
je tedy označit jako nadprůměrné). 

Kraje, které byly začleněny do 3. a 4. shluku byly bodovou metodou zařazeny 
v jednotlivých letech sledovaného období 2008 – 2010 vždy mezi 7. a 14. místem. Od krajů 
1. a 2. shluku se odlišovaly zejména vysokou mírou registrované nezaměstnanosti a 
vysokým počtem uchazečů na jedno volné pracovní místo.  
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Závěr 
Výsledky daného příspěvku ukázaly, že prezentované vícerozměrné statistické postupy 

mohou být využity pro efektivní analýzu a multikriteriální klasifikaci regionálních trhů práce. 
Jejich předností – zejména to platí pro bodovou metodu hodnocení – jsou malé nároky na 
vlastnosti analyzovaných dat. Je však třeba upozornit, že popisované metody mají 
především explorační charakter a jejich výsledky by neměly být využívány inferenčním 
způsobem. Rovněž je nutné zdůraznit, že uváděné vícerozměrné procedury – i když jsou 
většinou implementovány v dostupném statistickém softwaru – by neměly být aplikovány 
mechanicky, neboť obvykle poskytují několik variantních řešení a volba řešení, adekvátního 
pro danou situaci vyžaduje zkušenost a erudici. 
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Výsledky „pr ůzkumu zaměstnanosti“ v Jihomoravském 
kraji v roce 2009  

The Results of the “Survey of Employment“ in the South 
Moravian Region in 2009   

Ondřej Kone čný 

 

Abstrakt: 
V druhé polovině roku 2008 se na trhu práce České republiky začaly projevovat významnější 
dopady celosvětové ekonomické krize a v roce 2009 se nadále prohlubovaly: postupně se 
snižovala zaměstnanost a počet volných pracovních míst a naopak narůstal počet 
nezaměstnaných. Předkládaný příspěvek si klade za cíl ukázat dopad krize na meziroční 
vývoj (2008 - 2009) struktury zaměstnanosti dle odvětví a sektorů národního hospodářství 
v Jihomoravském kraji na základě ojedinělého dotazníkového šetření „Průzkum 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2009“. Součástí příspěvku je prezentace 
základních parametrů tohoto šetření. 

Klíčová slova:  
zaměstnanost, celosvětová ekonomická krize, trh práce, Jihomoravský kraj, „průzkum 
zaměstnanosti“ 

Abstract:  
In the second half of 2008, significant impacts of the world economic crisis became evident in 
the Czech labour market. In 2009, employment and the number of vacancies gradually 
declined and the number of the unemployed continually increased. This paper aims to show 
the impact of the crisis on the development (2008 - 2009) of the structure of employment 
according to industries and sectors of national economy in South Moravia as revealed by the 
unique "Survey of Employment in Southern Moravian Region on the date of 31. 12. 2009". 
The paper is also a presentation of general parameters of this survey. 

Key words:  
employment, world economic crisis, labour markets, South Moravian Region, “Survey of 
employment“  

Úvod a cíle 
Na podzim roku 2008 se začaly na trhu práce České republiky projevovat první důsledky 

celosvětové ekonomické krize a postupně se přenesly i na regionální úroveň. Největší díl 
viny na výrazném snížení zaměstnanosti a zároveň zvýšení nezaměstnanosti v Česku měl 
propad průmyslové produkce a také rapidní pokles objemu zahraničního obchodu a tržeb 
v průmyslové výrobě v ČR. České firmy se potýkaly s nedostatkem zakázek na zahraničních 
trzích (Minařík a kol., 2010). 
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Situace na trhu práce v Jihomoravském kraji se od konce roku 2008 průběžně 
zhoršovala. Míra nezaměstnanosti za rok vzrostla téměř o 4 proc. body a po celý rok byla 
podstatně vyšší než republikový průměr. Počet hlášených volných pracovních míst 
v Jihomoravském kraji se po celý rok (s výjimkou srpna) snižoval - na méně než polovinu 
stavu roku 2008. V roce 2009 došlo po více než pěti letech k opětovnému nárůstu počtu 
dlouhodobě nezaměstnaných osob, i když jejich podíl ze všech evidovaných uchazečů se 
meziročně ještě snížil. Průměrná délka evidence nezaměstnaných se rovněž snížila z 522 na 
407 dnů (Výkazy a rozbory zaměstnanosti..., MPSV ČR). Důvodem zaznamenaných trendů 
je výrazný příliv “nových” uchazečů o zaměstnání.  

 
Vliv hospodářské recese na vývoj zaměstnanosti v Jihomoravském kraji a jednotlivé 

podniky v roce 2009 je možno posoudit a popsat na základě výsledků celokrajského 
dotazníkového šetření mezi ekonomickými subjekty prováděného pod názvem „Průzkum 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2009“. Získaná data z dotazníkového šetření 
umožňují zhodnocení, nakolik přijímání a uvolňování pracovníků změnilo v Jihomoravském 
kraji strukturu zaměstnanosti podle sektorů a odvětví národního hospodářství. Předkládaný 
příspěvek právě prezentuje některé vybrané výsledky ojedinělého šetření a ukazuje možnosti 
oboustranně výhodného propojení veřejné správy (zadavatel průzkumu) a vysokého školství 
(zpracovatel). 

 
Změnám ve struktuře zaměstnanosti dle sektorů a odvětví ekonomiky a vývojem na trhu 

práce je v odborné literatuře věnována významná pozornost. Jmenovat lze např. díla L. 
Kopačky (1996), V. Touška a P. Toneva (2002) či V. Touška a L. Vaškové (2003). 

Metodika šet ření 
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci 

s jednotlivými Úřady práce v průběhu ledna a února roku 2010 realizovaly dotazníkové 
šetření týkající se průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji ke dni 31. 12. 2009. 
Dotazníkové šetření je prováděno každoročně již od roku 2003 a snaží se získat podrobné 
informace o nejvýznamnějších zaměstnavatelích a struktuře zaměstnanosti v kraji, jejím 
ročním vývoji a předpokládaném vývoji zaměstnanosti v roce 2010.  

 
Sběrem dotazníků byly opět pověřeny úřady práce, převod získaných dat do 

elektronické podoby a jejich vyhodnocení poprvé provedl řešitelský kolektiv Fakulty 
regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Předchozí 
průzkumy byly zpracovány Centrem pro regionální rozvoj Masarykovy univerzity, přičemž 
některé dílčí výsledky byly taktéž představeny v odborné sféře (např. Palcrová a kol., 2006). 
Výsledkem zpracování dotazníků byla elektronická databáze zaměstnavatelů 
v Jihomoravském kraji, rozsáhlé mapové přílohy a závěrečná zpráva zachycující jednotlivé 
poznatky šetření (viz Minařík a kol., 2010). Předkládaný příspěvek čerpá právě z těchto 
zdrojů a opírá se o osobní zjištění autora získaných během zpracování dotazníkového 
šetření a výsledné zprávy. 

 
Oproti dříve uskutečněným šetřením bylo v rámci analýzy struktury zaměstnanosti nutno 

pracovat s nově zavedenou „Klasifikací ekonomických činností“ (dále jen „CZ-NACE“) 
namísto dosud užívané Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Soubory dat, 
které vznikly za použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé Evropské unii, neboť je tato 
klasifikace povinná pro všechny členské státy Evropské Unie. Nevýhodou tohoto datového 
souboru je nižší srovnatelnost s předchozími roky, neboť změnou odvětvové klasifikace  
došlo nejen k meziodvětvovým změnám (např. činnost cestovních kanceláří spadající 
v OKEČ do odvětví označeného jako „doprava a spoje“ patří v NACE od odvětví 
„administrativní a podpůrné činnosti“), ale také k přesunům některých činností mezi 
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jednotlivými sektory (např. některé činnosti vykazované v OKEČ v rámci sekundéru, 
konkrétně zpracovatelského průmyslu, spadají v současnosti dle NACE do terciéru). Na 
druhou stranu, velký přínos nové klasifikace CZ-NACE je především to, že zohledňuje 
technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let (Minařík a kol., 
2010; NACE REV 2….ČSÚ). 

Vybrané výsledky pr ůzkumu  
Na tomto místě jsou předloženy jednak samotné výsledky odhalující posuny ve struktuře 

zaměstnanosti dle odvětví a sektorů národního hospodářství v roce 2009 a také základní 
parametry šetřeného souboru podniků ukazující míru ochoty podniků spolupracovat při 
šetření.  

Základní parametry souboru podnik ů účastnících se šet ření 
Do průzkumu se v roce zapojilo 2 930 podniků zaměstnávající téměř 235 tis. pracovníků 

- což však bylo zhruba o 14 tis. méně než v případě dotazníkového šetření realizovaného ke 
konci roku 2008 (Graf 1). Stejně tak bylo zaznamenáno snížení počtu zúčastněných podniků 
o 224 subjektů. Zatímco k snížení počtu podniků ochotných účastnit se šetření došlo od roku 
2003 vůbec poprvé, počet zaměstnaných v těchto podnicích obsažených šetřením se snížil 
již druhý rok po sobě. Většina firem účastnících se dotazníkového šetření měla na konci roku 
2009 v kraji více než 20 zaměstnanců. Znamenalo to, že do šetření se nezapojilo pouze 
20 % jihomoravských firem s více než 20 zaměstnanci.  
              

 
Graf 1: Základní parametry ú častnících se subjekt ů průzkumu zam ěstnanosti 

v letech 2003 - 2009 
Zdroj: Minařík a kol., 2010; vlastní zpracování 

 

Podíl pracovníků v priméru zjištěných šetřením dosahoval hodnot vyšších, než činil 
krajský i republikový průměr ve všech okresech kraje s výjimkou Brna-města, kde byl téměř 
zanedbatelný (0,3 %). Naopak ve znojemském okrese činil počet pracovníků priméru více 
než desetinu všech evidovaných pracovníků (11,5 %). Vysoká zaměstnanost v sekundéru 
vyplynula z dotazníků v okresech Vyškov a Brno-venkov (podíl zaměstnaných přesahoval 
hranici 60 %). Terciární sektor pak jasně dominoval ve městě Brně, kde dle dotazníkového 
šetření pracovalo na konci roku 2009 více než 75 % všech pracujících. Zaměstnanost dle 
sektorů hospodářství do úrovně obcí znázorňuje obrázek 1. 

 
 Nejvíce pracovníků zjištěných šetřením bylo zaměstnáno v podnicích sídlících v okrese 

Brno – město (57,2 %) a přiléhajícím okrese Brno – venkov (10,6 %), zatímco ve zbývajících 
okresech kraje nikdy nepřekročil podíl pracovníků 10 %. V rámci provedeného šetření tak 
v brněnské aglomeraci a jejím zázemí pracovaly více než 2/3 zaměstnanců zjištěných 
průzkumem.  
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Pomineme-li centrum Jihomoravského kraje Brno, zaměstnanost v terciéru dominuje 

také v okresních městech Břeclav, Hodonín a Znojmo a některých správních obcích 
s rozšířenou působností – Ivančice, Kyjov, Šlapanice a Tišnov. Naopak, vysoká 
zaměstnanost v sekundéru je typická pro okresní města Blansko a Vyškov a některá 
„průmyslová centra“ jako Bučovice, Bzenec, Kuřim, Letovice, Mikulov, Modřice, Rousínov, 
Slavkov u Brna či Velká nad Veličkou. Centry priméru jsou zejména menší obce, v nichž sídlí 
významné farmy jako např. Agrodružstvo Jevišovice, Bonagro Blažovice, PATRIA Kobylí, 
Zemědělská a. s. Čejkovice atd. 

 
Obr. 1: Struktura zam ěstnaných dle sektorů  hospodá řství do úrovn ě obcí 

v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2009 
Zdroj: Minařík a kol., 2010 

 

Autorský kolektiv (Minařík a kol., 2010) na straně 38 uvádí, že reprezentativnost 
průzkumu z hlediska struktury zaměstnanosti dle základních sektorů národního hospodářství 
v Jihomoravském kraji (porovnávání dat o zaměstnanosti získaných z průzkumu 
k 31.12.2009 a dat zjištěných Výběrovým šetřením pracovních sil ve IV. čtvrtletí 2009) 
ukázala, že průzkum zahrnoval 44,4 % všech zaměstnaných, tedy pracujících nejen 
v organizacích s 20 a více pracovníky, ale také v malých subjektech, včetně živnostníků. 
Z primárního sektoru bylo podchyceno dokonce 55,1 %, ze sekundárního 43,8 % a z 
terciárního sektoru 44,2 % všech zaměstnaných osob. V případě zpracovatelského průmyslu 
byla postihnuta dokonce více než polovina všech zaměstnaných osob v Jihomoravském 
kraji. 

Vývoj struktury zam ěstnanosti 
Jak je výše uvedeno, celkový počet pracovníků zahrnutých šetřením se během roku 

2009 snížil velmi výrazně, a to o 13,5 tis. osob. Ke konci roku 2008 zaměstnavatelé vytvářeli 
248 tis. obsazených pracovních míst avšak jen o rok později již pouze 234 tis. (pokles o 5,5 
%). Zatímco primární a sekundární sektor zaznamenal v Jihomoravském kraji dle 
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dotazníkového šetření během roku 2009 výrazný pokles počtu zaměstnanců (primér o  
11,6 %, sekundér o 12,4 %), v  terciéru došlo pouze k mírnému snížení jejich počtu, a to o 
0,2 % (Tab. 1). Meziročně se tedy posílila role terciéru, zatímco význam priméru a sekundéru 
na celkové zaměstnanosti osob Jihomoravského kraje opět poklesl (obdobný trend nastal i 
pro celou ČR). 

 
Z odvětví sekundéru zaznamenalo největší absolutní úbytek počtu pracovníků v roce 

2009 dle dotazníkového šetření odvětví elektrotechnického průmyslu (o 2,7 tis. osob) a 2,2 
tis. pracovníků ubylo také ve strojírenském průmyslu a dále v hutnickém a kovozpracujícím 
průmyslu. Největší relativní úbytek počtu zaměstnanců byl zjištěn v textilním, oděvním a 
kožedělném průmyslu (o 18 %). Pouze nově vyčleněné odvětví „opravy a instalace strojů“ 
zvýšilo meziročně počet zaměstnanců. Odvětví však pro zaměstnanost kraje nemá téměř 
žádný význam. Úbytek pracovníků vykázalo i stavebnictví (o 6,2 %), avšak pokles o více než 
50 zaměstnanců zaznamenaly pouze 4 společnosti. Navíc v případě stavebních firem není 
vždy úbytek pracovníků v okrese či kraji důkazem o propouštění, ale může jít pouze o přesun 
stavebních dělníků na stavby lokalizované mimo Jihomoravský kraj. 

 
Tab. 1:  Struktura zam ěstnanosti podle sektor ů a vybraných odv ětví v letech 2008 a 
2009 

Sektory a odv ětví NH Počet 
firem 

2008 2009 
Rozdíl 

absolutně % absolutně % 
I. sektor  137 8 573 3,5 7 582 3,2 -991 
II. sektor 1 062 98 676 39,8 86 479 36,9 -12 197 
průmysl 814 84 893 34,2 73 546 31,4 -11 347 
potravinářský a tabákový  88 8 228 3,3 7 626 3,3 -602 
textilní, oděvní a kožedělný  44 4 422 1,8 3 624 1,5 -798 
dřevozpracující  27 1 318 0,5 1 198 0,5 -120 
papírenský a polygrafický  28 1 444 0,6 1 230 0,5 -214 
chemický a gumárenský  91 9 732 3,9 8 761 3,7 -971 
sklářský a stavebních hmot 42 4 514 1,8 3 942 1,7 -572 
hutnický a kovozpracující  171 13 709 5,5 11 552 4,9 -2 157 
elektrotechnický  94 16 091 6,5 13 407 5,7 -2 684 
strojírenský  120 16 636 6,7 14 008 6,0 -2 628 
výroba nábytku a ostatní  43 3 448 1,4 3 017 1,3 -431 
stavebnictví 248 13 783 5,6 12 933 5,5 -850 
III. sektor 1 731 140 750 56,8 140 401 59,9 -349 
obchod 397 20 192 8,1 19 312 8,2 -880 
ubytování a pohostinství  67 3 058 1,2 2 834 1,2 -224 
informační a komunikační 
činnosti 91 9 301 3,8 10 099 4,3 798 

admin. a podpůrné činnosti 88 3 936 1,6 3 480 1,5 -456 
veřejná správa a soc. 
zabezpeč. 106 17 964 7,2 18 348 7,8 384 

vzdělávání 409 28 527 11,5 28 814 12,3 287 
zdravotní a sociální péče 125 23 024 9,3 23 805 10,2 781 
Celkem 2 930 247 999 100,0 234 462 100,0 -13 537 
Zdroj: Minařík a kol., 2010. 
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I v rámci terciérní sféry se meziročně celkový počet zaměstnanců snížil. V absolutním 
vyjádření nejvíce v obchodě (o 880 osob, tj. o 4,4 %) a v dopravě a skladování (o 625 osob, 
tj. 4,7 %). Největší relativní pokles zaměstnanosti však nastal v odvětví „administrativní a 
podpůrné činnosti“, kde ubylo 456 osob, které představovaly 11,6 % všech zaměstnanců 
pracujících ve firmách z tohoto odvětví na konci roku 2008. Z pěti odvětví, kde se počet 
zaměstnanců naopak zvýšil, vystupují firmy spadající do odvětví „informační a komunikační 
činnosti“ u nichž došlo ke zvýšení o 798 osob, tj. 8,6 %. K mírnému relativnímu nárůstu došlo 
také v odvětví zdravotnictví a sociální péče o 3,4 % a ve veřejné správě o 2,1 %. Terciérní 
odvětví vzdělávání a odvětví kulturní rekreační činnosti byly taktéž nepatrně rostoucí.  

Závěr 
Celosvětová ekonomická krize měla v roce 2009 v Jihomoravském kraji podstatnou roli 

na úbytku počtu zaměstnaných – především v průmyslových odvětvích. Přestože by nejspíše 
pokles zaměstnanosti v průmyslu nastal i bez působení ekonomické recese (dlouhodobější 
klesající trend zaměstnanosti v průmyslu), ta snížení významu průmyslu v 
zaměstnanosti Jihomoravského kraje ještě více prohloubila. Jak vyplývá z výsledků 
průzkumu, na rozdíl od většiny krajů ČR má Jihomoravský kraj výhodu ve více 
diverzifikované struktuře zaměstnanosti a v menší míře zastoupení průmyslových podniků 
z odvětví, které byla nejcitelněji zasažena krizí (jako např. automobilový průmysl). Proto 
nebylo hospodářství Jihomoravského kraje zasaženo krizí tak silně, jako některé jiné české 
kraje (viz Minařík a kol., 2010).  

 
Ekonomická krize tak spíše urychlila strukturální posun v zaměstnanosti kraje směrem 

k terciéru (tzv. terciarizace ekonomiky), což je stav charakteristický pro většinu 
západoevropských regionů, přičemž Jihomoravský kraj za těmito regiony podílem 
zaměstnaných v terciéru významně zaostává (viz zpráva Toušek a kol., 2009). Terciérní 
odvětví představovala v roce 2009 stabilizační sektor, který na rozdíl od priméru a sekundéru 
významněji pracovníky neuvolnil. Přispěly k tomu státní aktivity, neboť terciérní odvětví 
s vysokou rolí státu jako např. školství, zdravotnictví či veřejná správa počet zaměstnaných i 
v době krize zvýšila. Rok 2010 a zejména 2011 však s ohledem na předpokládané razantní 
škrty ve státním rozpočtu nejspíše přinese snížení počtu zaměstnaných státem, kraji či 
obcemi. 
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Evropská unie: otázky bezpečnosti a identity 

Pavel Kopecký 

 

 

Evropská kultura č ili entropie?  

 

Evropa a Evropská unie jsou pojmy, jejichž synonymem je – přiznejme přetěžké – 

hledání kulturní či kulturně-politické identity. EU, splývající ve veřejném prostoru stále 

častěji se starobylým obratem Evropa, se stala otázkou jak politiků rozličných veřejných 

úrovní a vědních oborů typu „evropská studia“, tak i nesčetných rozumářů, filozofů, 

žurnalistů, spisovatelů, básníků a výtvarníků. O tom, že hledání obecně uznatelného obsahu 

mnohdy přebyrokratizovaných struktur bez vnitřní náplně, je těžké, není sporu. Mnozí se 

například obávají, že politické sjednocování „starého“ světadílu přineslo dosud hlavně to, co 

by spisovatel Robert Musil (1880-1942) nazval „Mužem bez vlastností“.  

Nepřímým důkazem řečeného se staly kupříkladu pohoršené, ba nenávistné reakce na 

vystavení plastiky českého umělce Davida Černého „Entropa“. Společensky angažované dílo 

má specifické poselství obsažené už v názvu – pojem entropie může znamenat 

neorganizovanost, neurčitost při přenosu zprávy, ba dokonce takzvanou energetickou smrt. 

Otázky, co stvořilo či tvoří „společné evropské hodnoty“, jsou-li ohroženy, a jestli jim reálně 

hrozí přímá bezpečnostní rizika, existuje-li mezi kulturou, prostorem a veřejnou bezpečností 

přímá vazba, řešil při zkoumání problému známého pod populárním názvem „střet civilizací“ 

nejenom nedávno zesnulý politický filozof Samuel Huntington (1927-2008). V následující 

stati se k některým otázkám této nesmírně spletité problematiky pokusíme stručně vyjádřit 

také my. 

„Evropa, Evropa“, to je jméno filmu vynikající polské režisérky Agnieszky 

Hollandové (absolventky FAMU) z roku 1990. Hlavním hrdinou je židovský chlapec, občan 

Německa, který v přímém důsledku Norimberských rasových zákonů ztrácí tragicky svou 

sestru, načež pohnán staršími rodiči prchá s bratrem do zahraničí. Exil netrvá příliš dlouho, 

jelikož před expanzivní zvůlí totalitárního režimu nelze uniknout. Z jeho zrůdné vůle přímo 

prožívá polsko-německou válku, při které prchá vyděšen postupem hitlerovců přes řeku Bug. 

V davu podobných zoufalců se rozšiřuje rychlostí blesku zpráva, že z východu postupují a do 

zad Varšavě vrážejí dýku Rusové, pro mnohé podnes v Polsku tzv. dědiční nepřátelé. 

Uprostřed veletoku nastává zmatek – židé chtějí k Sovětům, potomci „praotce Lecha“ prchají 
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před stalinisty zpět k nacistickým uchvatitelům. V tlačenici padá mladík z loďky do vln a mizí 

z očí bratrovi. Topí se, ale s nasazením života jej zachraňuje voják Rudé armády. Spaseného 

mladíka „adoptuje“ Sovětský svaz a v příhodném prostředí jej přetváří na dokonalého 

komsomolce. Po napadení SSSR v červnu 1941 upadá pak tentýž do německého zajetí, 

prohlašuje se za baltského Němce a bojuje spolu s řadovými vojáky Třetí říše. Záhy je 

„poctěn“ zařazením do školy pro rasovou elitu, přísahá bustě Adolfa Hitlera, v uniformě se 

stává znovu zajatcem; tentokrát sovětských vojsk. Svázaný a ohrožovaný na životě 

rudoarmějci potkává bratra, osvobozeného koncentráčníka. Vzápětí mezi nimi padá dohoda, 

že utečou do americké okupační zóny…  

Tady snímek Hollandové, který jistě po zásluze došel ocenění, končí. V popsaném, až 

metafyzicky děsivém příběhu z druhé světové konfrontace a holokaustu (šoa) je mimochodem 

obecně vzato popisován pro moderní dějiny příběh typicky (středo)evropský. Skvělý 

sugestivní scénář totiž překonal lidskou fantazii, jelikož vycházel ze skutečného příběhu. 

Osud, který bohužel s odstupem a odcházením válečných generací neskýtá méně 

zasvěcenému záchytný bod, působí nyní jakožto fabulace. Speciálně v poválečné evropské 

společnosti, jež se dvěma specifickými výjimkami mezistátní konflikt od těch časů nezažila. 

Prvním, zvláštním případem byla naštěstí málo krvavá, o to více masy na Východě i Západě 

mobilizující výjimka studené války. Druhou proces rozpadu postkomunistické Jugoslávie, 

nová etapa balkanizace Balkánu, a to včetně separatismu Kosova a Metochije roku 2008, 

která sice měla většinou rysy mezietnického konfliktu, ale obecně charakter občanského 

ozbrojeného střetnutí.  

 

 

Bezpečnostní a kulturní  proměny moderní Evropy  

 

Proč tomu tak bylo a dosud jest čili z jakých příčin Evropa od data 1945 fakticky 

zanevřela na mezistátní války? Proč místo blouznivých teorií o vítězství jednoho národa nad 

druhým přichází do drtivě většinového diskurzu otázka odpuštění historických vin (viz 

francouzsko-německé povojnové usmíření anebo Česko-německá deklarace z doby 

premiérství Miloše Zemana)?  

Vysvětlení není tak složité. – Postupně se během minulého věku ukázalo, že druhý 

nejmenší světadíl prodělal řadu vysilujících kotrmelců právě v „osvíceném“ 20. století. Jeho 

dominantní – někdy velmi konfrontační – ideologie se odvozovaly z Platónových, v reálu 
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hrubě neúspěšných nauk o ideálním státě, ale i od nelítostné praxe Velké francouzské 

revoluce, moderního nacionalismu a modernizace.  

Druhá globální válka se stala úsvitem nad slunce jasnější ideje, že druhdy dominantní 

Evropa ztratila (do značné míry vlastní vinou) světodějné síly. Koneckonců dekolonizace 

nastává právě po skončení zápasu s mocnostmi Osy, tj. Německem, Itálií a Japonskem. 

V tomto smyslu by se dalo se značnou nadsázkou říci, že po bezpříkladné porážce fašistické 

koalice nastal na jejím území Francisem Fukuyamou diskutovaný „konec dějin“, k němuž se 

ještě dostaneme. Samozřejmě, americký teoretik japonského původu přišel s trochu jinou 

představou; vysnil si počátek hegeliánského „konce dějin“ coby výslednici měření sil mezi 

Východem a Západem čili jej na pomyslné dějinné ose umístil až zhruba o půlstoletí později. 

Další otázkou je, nakolik dnes jeho úvaha vyznívá realisticky. 

Hned vzápětí po dobytí Berlína Sovětskou armádou a obsazení Země vycházejícího 

slunce Američany vypukla další celoplanetární konfrontace, tzv. studená válka. Lidstvo jejím 

prostřednictvím poněkud rezignovalo na idealismus, který zněl nejsilněji po Versailleské 

mírové konferenci. „Novátorské“ průmyslové vraždění plné promyšlených útoků na zápolí a 

civilisty tehdy připadalo mnohým jako neblahé vybočení ze vcelku šťastného vývoje lidstva, 

jemuž minimálně od časů osvícenství měly kynout vstříc světlé zítřky sociálního a 

duchovního rozvoje. Včetně zbavení se (politických) pověr. Důraz na racionalitu, toleranci a 

štěstí měl spolu s technikou a rozvojem přírodních disciplín (objev parního stroje, rozvoj 

železnice i dálkového spojení či odhalení tisíciletí neznámých původců chorob) zajistit 

vzestupný vývoj všelidské pospolitosti.  

Společenství všeobecných práv navzdory neblahým zkušenostem s vlastní 

neschopností skloubit humánní ideje a přirozené sklony (agresivita, teritorialita, sexualita) 

nedokázalo ani po nejhroznějších bitvách všech časů a koncentračních táborech nalézt modus 

vivendi. Nové boje měly ale již naštěstí vskutku značně odlišné rysy od svých horkých 

předchůdců. Taktéž kvůli extrémnímu technickému pokroku, který se během 2. světové války 

odehrál. Neboť na konci úsilí nejlepších vědců tehdy stanula nejničivější zbraň dějin – 

atomová puma. Maximální koncentrace kapacit intelektuálních a ekonomických tak zplodila 

zásadní hrozbu pro život. Nebezpečí, které představuje nekontrolované štěpení jádra, zcela 

změnilo to, čemu se někdy říká mentální mapy. Ukázalo, jak rychle získalo lidstvo výzbrojní 

potenciál generace, jež dokáže představu pokračování generací vlastního druhu 

několikanásobně smést z povrchu a v prach obrátit všechno živé na Zemi. Za zmínku stojí, že 

Severoatlantickou alianci signovanou ve Washingtonu lze vročit úplně stejně (1949) jako 

vítězství maoismu v Číně a – zhmotnění sovětskou rozvědkou získaného nukleárního 
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tajemství. A dodejme, když počátkem let padesátých zahájila západní Evropa sjednocování 

svého kontinentu, k prvním smluvně ošetřeným sférám patřilo právě štěpení jádra (Euratom; 

1957).  

Konkrétní představy lidských stínů vypálených do zbytků zdí budov v Hirošimě a 

Nagasaki tedy paradoxně výrazně přispěly k většinou nakonec uvážlivému postupu vítězů nad 

hitlerismem v následné éře studené konfrontace. Proto se dá říci, že necelé půlstoletí mezi 

rokem 1945 a Rokem zázraků (čili letopočtem 1989) bylo pro Evropu bezpečnostně 

přechodným obdobím. Hrozila sice neustále hekatomba, ale militární konfrontace nastávala 

konvenčními zbraněmi zprostředkovaně, zástupně, ve Třetím světě. Shora zmíněná 

dekolonizace těchto povětšinou málo rozvinutých oblastí byla důsledkem již naznačeného 

přesunu geopolitického těžiště. Tehdy se otevřelo pole působnosti nejdříve v rámci též 

politicky bipolární planety. Giganty planetárního (ne)pořádku se staly dva federálně 

organizované země olbřímích rozměrů. Šlo pochopitelně o formace Sovětského svazu a USA, 

jejichž mocenský vývoj výrazně ovlivnil od Evropy odlišné duchovní proměny, především 

specifický náboženský vývoj. Východní velmoc se mimochodem ani za komunistického 

režimu nezbavila vlivu pravoslaví, jež v soudobém Rusku zažívá obrození. Ve Spojených 

státech zase nelze ignorovat vliv konzervativních protestantských kruhů, jež za Atlantikem 

posud ovlivňují aktuální politiku; ani výměna George W. Bushe za donedávna naprosto 

neznámého Baracka Husseina Obamu najisto neobrátí ideje americké zahraniční orientace o 

180 stupňů.  

Tzv. rozvíjející se ekonomiky (neboli energeticky hladová Čína, Indie, Brazílie i jiné 

sílící entity) budou nadále konkurenty. Jejich dynamický růst, který byl důležitou příčinou 

novosvětského vojenského dobrodružství na ropou oplývajícím Blízkém východě, zůstane 

pravděpodobně problémem sekuritizace USA. Skryté příčiny pro zvýšenou militární 

přítomnost v Iráku, ale také v Afghánistánu zahrnovaly samozřejmě uvažování o tradičním, 

byť velmi specifickém rivalovi, Rusku. Unipolární bezpečnostní akce přinesla změnu vztahů 

predominantní mocnosti k Evropské unii. Nejvlivnější aktéři tohoto „ekonomického obra, ale 

politického trpaslíka“, jak se trefně říkává, tj. Francie a Německo, tehdy ostře protestovali 

proti agresivní politice republikánské administrativy. Varovali dokonce před nebezpečným 

avanturismem, co postrádal důležitý rozměr postkonfliktní rekonstrukce. Mimomilitární 

nepromyšlenost nyní po vzoru chytré horákyně skončené/neskončené operace bohužel 

globální areál neučinilo bezpečnějším. Dost možná naopak. To vše spolu s ochlazením mezi 

„starým“ a „novým“ světem ukázalo, jak důležitým aspektem nové evropské politiky musí být 

svébytná bezpečnostní složka politik EU. Ukazuje se, že Evropa nadále nemůže spoléhat na 
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pomoc Spojených států amerických coby dominantní složky NATO, zvláště s ohledem na 

fakt, že nyní ekonomicky oslabený Washington si sotva přeje nového, byť kulturně 

spřízněného, skutečně silného konkurenta na politickém poli. Dokonce to vypadá, jakoby se 

v malém opakovala nutnost evropského hospodářského sjednocení, předstupně ujednocování 

politického. Sjednocení vynuceného do značné míry vnějšími okolnostmi. 

 

 

Identita jako zdroj sekuritizace 

 

Dodnes silný evropský partikularismus (nejvíce patrný asi při uplatňování zájmů 

Paříže) předcházela sice řada skvělých nápadů čelních myslitelů typu Kanta nebo Huga, leč 

jeho zdlouhavé a leckdy neochotné překonávání vpravdě přineslo skutečně až oslabení 

tradičních hráčů po roce 1945. Poněkud dehonestovaná Británie, Francie, leč i Německo a 

Itálie pochopily, že bez určitého překonání animozit nelze vybřednout z poválečného 

marasmu a alespoň se přiblížit bývalému významu. Nadto se ukázalo, že „kdo prosperuje, 

nezlobí“. Oblast ve zkratce zobrazená snímkem „Evropa, Evropa“ našla zřetelnou inspiraci 

v území, jenž dalo jméno Kazanově filmu „America, America“.  

O totéž se v mnoha ohledech pokusila Čína či o něco dříve Japonsko. 

Národohospodářsky nejrozvinutější země, vítěz nad SSSR, udává dosud tón také 

v bezpečnosti. Izolacionismus, kterým po desítky let programově operoval, nemá přirozeně 

v době globalizace význam a Spojené státy maximálně usilují o spojenectví, kontrolu, anebo 

superioritu nad zbytkem světa. Mnohodimenzionální prostředí globalizované planety totiž 

nastoluje nevídanou konstelaci, tj. čelní mocnost sousedí s každým. Tento fakt musí 

automaticky zohledňovat kterékoliv uskupení, kterýkoliv aktér mezinárodních vztahů. 

Speciálně má-li zájem naplnit své ambice přesahující ekonomickou integraci. Bezpečnostní 

prostředí navíc od pádu Berlínské zdi prodělalo hluboké změny. Bezprostřední vojenské 

ohrožení zmizelo, ale stále patrněji nahlížíme, že nadšení z výhledů na celosvětové vítězství 

demokracie a hospodářského liberalismu, případně z neválčení bylo planou iluzí.  

Jedenácté září 2001, datum koneckonců velmi zneužité, odhalilo, že léta poklidnějšího 

vývoje ve vyspělém světě jsou ta tam. Takřka okamžité naplnění politického vakua 

představuje rozrůst nových sil směřujících k destabilizaci křehké bezpečnostní rovnováhy 

planety. Náklady na zbrojení znovu vyletěly do výšin a faktem se stala další vlna zájmu o 

vzestup zbrojních technologií. Stále se bude zužovat množství států a uskupení schopných 

financovat poslední výkřiky vojenské techniky. Nezbytné nároky na ekonomickou výkonnost 
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bude pravděpodobně doprovázet renesance otázky identit, vzdělání a sebepojetí celku. 

Západní kultura, do níž patří i Evropská unie, podle islamistů úpadková a hodná zničení, 

zřejmě znovu „poskytne“ cíle bezohledným teroristům, ovšem vyvstávají jí i nová globální 

nebezpečí: organizovaný zločin, energetické potíže nebo masová migrace. Nadnárodní celek, 

jehož smysl bytí nepřesáhne hospodářské příčiny, tím spíše v dobách zkoušek ekonomiky 

jako takové, nemůže do budoucna obstát ani bezpečnostně.  

 

 

Summary: 

 

Since the very beginning of their existence, Europe and the EU have been facing the problem 

of identity and its defence. After the Second World War, the development enabled gradual 

integration of the old continent as there have been no direct confrontations among individual 

participants any more. The disintegration of the USSR and its satellites enabled massive 

development of European integration but at the same time, it exposed political Europe to new 

dangers. Besides inner problems with identity, it turned out that above all, this by far not 

finished work has to resist the cultural-political attacks from other civilizational areas. 

Altogether, it makes big demands on its timely self-awareness and self-defence.  

 

Evropa a EU se od počátku svojí existence potýkají s problémem identity a její obrany. Vývoj 

od 2. světové války umožnil postupnou integraci „starého“ světadílu, neboť již nedocházelo 

k přímým konfrontacím mezi jednotlivými aktéry. Rozpad východního bloku a fragmentace 

Sovětského svazu sice umožnil masivní rozvoj evropské integrace, ale zároveň vystavil 

politickou Evropu novým nebezpečím. Vedle vnitřních problémů s identitou se ukázalo, že 

toto ještě zdaleka nehotové dílo musí vzdorovat především kulturně-politickým útokům také 

z jiných civilizačních oblastí. To dohromady klade velké nároky na brzkou budoucnost 

sebeuvědomění a sebeobrany.  
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Národní lesnický program Č R a regionální rozvoj  

National forestry programme of the Czech Republic and 
regional development 

Václav Kup čák 
 

Abstrakt: 
Národní lesnické programy  jsou považovány za koncepty pro uplatnění trvale udržitelného 
obhospodařování lesů při dlouhodobém zlepšování konkurenceschopnosti lesního 
hospodářství. Jsou zpravidla součástí státní lesnické politiky a zároveň je v nich naplňována 
Lesnická strategie Evropské unie. Příspěvek je zaměřen na Národní lesnický program ČR 
pro období do roku 2013 ve vztahu k regionálnímu rozvoji a významu lesnictví při rozvoji 
venkovského prostoru v ČR.  

Klíčová slova: 
lesní hospodářství, národní lesnický program, regionální rozvoj, lesnická politika  

Abstrakt: 
National forestry programs are considered as concepts for application of sustainable forest 
management in long-term improvement of competitiveness of forestry. They are part of the 
state forestry policy and at the same time they fulfill the EU Forestry Strategy. The paper 
focuses on the National Forest Programme of the Czech Republic for the period up to 2013 
in relation to regional development and the importance of forestry in rural development area 
in the Czech Republic. 

Key words: 
forestry, national forestry programme, regional development, forestry policy 
 

Úvod 
Národní lesnické programy jsou považovány za zásadní strategické dokumenty pro 

uplatnění trvale udržitelného obhospodařování lesů při dlouhodobém zlepšování 
konkurenceschopnosti lesního hospodářství (LH) jako odvětví. Tyto programy jsou zpravidla 
vládními dokumenty a nástroji státní lesnické politiky, zároveň se v nich předpokládá 
naplňování Lesnické strategie Evropské unie (Strategie Společenství pro lesy z roku 1998). 

V roce 2008 byl usnesením vlády ČR přijat Národní lesnický program ČR pro období do 
roku 2013 (dále 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). 

Podle údajů Evropské komise představuje více než 80 % území Evropské unie (EU) 
venkovský prostor. Z  územního pohledu v ČR představuje zemědělská půda okolo 54 % 
území a více než 33 % území jsou pokryty lesy. Podle údajů z roku 2005 bylo v ČR 5 612 
venkovských obcí (89,82 % ze všech obcí), jež spravují území 73,6 % plochy státu. Logicky 
pak k zásadním sociálně ekonomickým aspektům venkova patří využívání přírodních zdrojů 
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a odvětvová zaměstnanost. Z  pohledu regionálního rozvoje je nutno ještě zmínit úlohu 
zpracovatelského průmyslu, v návaznosti na lesnictví například dřevozpracujícího průmyslu. 
Průmysl zpracování dřeva v ČR patří k odvětvím s tradicí. Vznik dřevařských firem, jejich 
četnost, kapacita a rozmístění historicky souvisel s lesnatostí území, kdy dostatek trvale 
obnovitelné surovinové základny domácího původu je i dnes zásadní  výhodou zpracování a 
využití dřeva v ČR. (Kupčák, 2008) 

V NLP je obsažena řada programových opatření ve věci významu a perspektiv LH 
v rámci regionálního rozvoje a rozvoje venkova, a cílem tohoto příspěvku je tato opatření 
identifikovat a přiblížit, příp. specifikovat. Dalším účelem je však i diskuze k této relativně 
složité problematice, zejména ve vztahu k sociálně ekonomické situaci. 

Lesní hospodá řství České repub liky 
LH ČR jako odvětví spadá do působnosti Ministerstva zemědělství ČR1. V rámci 

odvětvové systemizace - podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je zařazeno do 
sekce A  Zemědělství, lesnictví a rybářství; subsekce 02 – Lesnictví a těžba dřeva. 

Podle Lasáka (1994) [in Kupčák 2006] je lesnictví označení pro široký obor lidské 
působnosti, která se zabývá udržením a zvelebením  lesů a plným využitím jejich užitků ve 
prospěch vlastníků i společnosti. Původně bylo lesnictví založeno na praktických 
zkušenostech a poznatcích, jež byly postupně doplňovány teoretickými výsledky výzkumu2. 
Dnes se pojem lesnictví a lesnická věda používá spíše v souvislosti se systémem věd. 

Lesní hospodářství je systémovým (organizovaným) uspořádáním základních výrobních 
faktorů (z nichž dominující složkou je les), výrobních procesů a obchodních činností. Je 
odvětvím materiální (tržní) i nemateriální (netržní) produkce v rámci národního hospodářství 
a součástí tzv.  lesnicko – dřevařského sektoru. 

Pod pojmem lesní hospodářství se zahrnuje nejen lesní výroba, ale i další specifické 
činnosti např. hospodářská úprava lesů, správa vodních toků, stavební činnost, strojírenská 
činnost atd.  Ze stavební činnosti je nejvýznamnější  výstavba a údržba lesních komunikací, 
meliorace a hrazení bystřin. Strojírenská činnost, vč. výzkumu a vývoje, souvisí se speciální 
lesnickou technikou (motorové pily, speciální traktory, lesní lanovky, harvestory apod.). 
(Kupčák, 2006) 

Státní lesnická politika sleduje trvalé zachování lesa pro budoucí generace. Les 
poskytuje nejen trvalou produkci dřeva, ale má i veřejně prospěšné funkce. Stát má zájem na 
trvalém a vyrovnaném využívání lesa jako obnovitelného přírodního zdroje a využívání lesa 
ve veřejném zájmu.  

Významným rysem LH je jeho právní úprava, jež vlastníkům lesů v principu ukládá 
hospodaření v lesích jako zákonnou povinnost. Vytváří se tak předpoklady pro zachování 
lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku 
životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného 
hospodaření.  

Výkonným orgánem státní moci v rámci LH je státní správa lesů (dříve tzv. „lesní 
dohlédací služba“, „státní péče o lesy“). Státní správa lesů zahrnuje činnost řídící (koncepce, 
lesnická politika), činnosti rozhodovací (vydání správních aktů), a činnost dozorčí (dohled, 
kontrola). Výkon státní správy je věcně zaměřen na okruhy: ochrana lesního půdního fondu, 
hospodaření v lesích, ochrana lesů, vztahy mezi uživateli lesů a uživateli sousedních 
pozemků, poškození lesních pozemků, objektů a zařízení na nich, jakož i lesních porostů, 
opatření k nápravě,  sankce atd.  

V pojetí organizačním tvoří státní správu lesů soustava správních orgánů; v současné 
době je to ústřední orgán správy (ministerstvo) a krajské úřady. (Kupčák, 2006) 

                                                 
1 Do roku 1990 bylo LH odvětvově zařazeno v rámci tehdejšího Ministerstva lesního a vodního hospodářství a 
dřevozpracujícího průmyslu. 
2 Za zakladatele lesnictví, jako samostatného oboru, je považován H. C. Carlowitz (1645 – 1714), který jeho 
zásady popsal v díle Silvicultura oekonomica (lesnické hospodářství). V 18. století se lesnictví začíná odlišovat od 
myslivosti a jeho další rozvoj souvisí s rozvojem matematických a přírodních věd. První systém lesnických věd 
publikoval A. C. Moser v r. 1757. 
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Lesní hospodářství a navazující zpracovatelský průmysl (dřevozpracující průmysl, 
celulózo-papírenský průmysl, polygrafický průmysl) se v Evropské unii vnímají jako jedno 
odvětví, jako odvětví založené na lesnictví. Je statisticky oficiálně Eurostatem sledováno a 
zjištěné statistické ukazatele jsou pak také používány v argumentaci evropských institucí. [1] 

Metodika 
Zásadním metodickým přístupem v příspěvku je analýza NLP, především na platformě 

lesnické politiky se zaměřením na sociálně ekonomickou situaci v LH.  
Jak bylo uvedeno NLP byl vyhlášen usnesením vlády České republiky ze dne 1. října 

2008 č. 1221 o Národním lesnickém programu pro období do roku 2013. Mj. v něm vláda 
ukládá: 
- ministru zemědělství a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí zohlednit 
opatření NLP při přípravě návrhů věcných záměrů zákona o lesích a zákona o lesích 
v majetku státu, 
- 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru 
životního prostředí, ministrům průmyslu a obchodu, zemědělství a školství, mládeže a 
tělovýchovy a ministryni obrany zohlednit záměry NLP při realizaci střednědobých politik 
v resortech a při přípravě souvisejících právních předpisů, 
- ministru zemědělství seznámit hejtmany a primátora hlavního města Prahy s NLP; 

Dále vláda doporučuje: 
- ministru zemědělství aktualizovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem 
životního prostředí NLP po roce 2013 podle aktuálního vývoje stavu lesů a LH, 
- hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy zohlednit záměry NLP při realizaci 
střednědobých politik krajů a zpracovat regionální programy rozvoje LH. 

Z hlediska metodického je výše uvedený výčet zásadním vymezením kompetencí i 
kroků, v jejichž intencích by měl být NLP rozpracován a zejména naplňován. 

Výsledky 
Zaměření NLP naznačuje a podtrhuje jeho základní struktura, jež sestává ze čtyř částí 

resp. cílů – pilířů. Ty vychází ze skupin funkcí lesů: 
- ekonomických funkcí - strategickým cílem je dlouhodobé zlepšování konkurenceschopnosti 
LH a zvýšené využívání lesnických výrobků, zboží a služeb v životě společnosti, 
- ekologických funkcí – strategickým cílem je uchování a zlepšení biologické rozmanitosti, 
integrity, zdraví a odolnosti lesních ekosystémů v místním měřítku s ohledem na možný 
scénář globálních a krajinných změn, 
- sociálních funkcí – strategickým cílem je přispět ke kvalitě života prostřednictvím zachování 
a zlepšení sociálních a kulturních rozměrů lesů a lesnictví. 

Vlastní členění NPL vychází z analýzy SWOT, a determinuje: 
- zlepšení dlouhodobé konkurenceschopnosti - pilíř ekonomický, 
- zlepšení a ochrana životního prostředí - pilíř ekologický, 
- zlepšení kvality života - pilíř sociální, 
- posílení koordinace a komunikace - pilíř komunikace. 

Z uvedené struktury NLP jednoznačně vyplývá jeho výrazný sociálně ekonomický 
charakter. 

Sociální situace v LH ČR 
LH ČR se podílí na HDP mezi 0,6 a 0,7 %, počet osob v zaměstnaneckém poměru se 

pohybuje okolo 20 tis. osob. Připočteme-li však k lesnictví návazný zpracovatelský průmysl 
(např. dřevařský průmysl - okolo 150 tis. zaměstnanců), pak se úhrnný podíl obou odvětví na 
HDP přibližuje 6 %. 

Specifikem LH ČR je vztah vlastníků lesů a lesnických podnikatelských subjektů, jež 
vznikl  v procesu transformace a privatizace po roce 1990.  Největším vlastníkem lesů v ČR 
je stát, a největší část těchto lesů spravuje podnik Lesy České republiky – státní podnik, 
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u nějž téměř 90 % lesnických činností je vykonáváno smluvně tzv. podnikatelskými subjekty 
v lesnictví (v režimu tzv. outsorcingu). Tyto podnikatelské subjekty zahrnují rozličné právní 
formy - od podnikajících fyzických osob (na základě živnostenského oprávnění, příp. 
registrace zemědělského podnikatele) po kapitálové společnosti (podle obchodního 
zákoníku), v celkovém počtu okolo 38 tisíc. Jejich význam spočívá právě v zaměstnanosti 
v LH. 

K největším lesním podnikům podle počtu zaměstnanců patří Lesy České republiky, s.p. 
s 3 550 zaměstnanci (z toho přes 1 000 dělníků), dále podnik Vojenské lesy a statky, s.p., jež 
zaměstnává cca 2 800 zaměstnanců (z toho více než 2 300 dělníků).  

Počet zaměstnanců v lesnických činnostech v ČR (resp. v lesnictví a v souvisejících 
činnostech) ve fyzických osobách se permanentně od roku 1989 snižuje, přestože objem 
prací vzrůstá (v letech 2007 i 2008 zejména v důsledku zpracování větrných kalamit). Do 
jisté míry se zde promítá nasazování těžebních harvestorových technologií, na území přes 
60 % lesů však stále přetrvávají klasické sortimentní technologie. Při porovnání s první 
polovinou 90. let min. století je však nutno vzít v úvahu substituci, kdy někdejší zaměstnanci 
vykonávají nyní práce v lese jako živnostníci (nebo-li osoby samostatně výdělečně činné, 
okolo 27 900 subjektů). Přes změny ve statistice se sociálně ekonomický charakter a jejich 
postavení však v podstatě nemění. 

Přehled  o vývoji počtu zaměstnanců v LH ČR za období 1990 – 2008 podává tabulka 
č. 1. 
 
Tab. 1: Počet zaměstnanc ů v lesnických činnostech 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
57 700 44 616 32 264 21 835 20 342 19 398 17 959 

Zdroj: [1] 

Relativně problematická sociální situace v LH ČR tkví dlouhodobě v oblasti průměrných 
mezd, jež se pohybují okolo 85 % průměrné mzdy v ČR. Přehled o vývoji průměrného 
výdělku v lesnictví v porovnáním s průměrnou mzdou v národním hospodářství ČR podává 
tabulka č. 2.  
 
Tab. 2: Vývoj pr ůměrného výd ělku v lesnictví  (v K č) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Průměrná mzda v ČR 14 642 14 787 15 838 16 931 17 864 19 003 20 333 21 957 
Prům. mzda v lesnictví 12 109 12 772 13 543 13 796  14 908 16 196 18 020 18 779 
% 82,7 86,4 85,5 81,5 83,5 85,2 88,6 85,5 

Zdroj: [1] 
 

Pozitivní posun v roce 2007 byl vyvolán zmíněným zpracováním větrné kalamity, 
s vyšším podílem pracnosti a osobních nákladů. 

Regionální rozvoj a lesnictví 
V předmětném NLP lze regionální přístup v prvé řadě shledat již v samotné dikci výše 

uvedeného vládního usnesení, kdy vláda doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního 
města Prahy zohlednit záměry NLP při realizaci střednědobých politik krajů a zpracovat 
regionální programy rozvoje LH (viz působnost územně samosprávných celků). 

Ve vlastním NLP se regionální zaměření objevuje u SWOT analýzy, kdy v rámci slabých 
stránek sociálního pilíře LH  se konstatuje, že nejsou vytvořeny dostatečné předpoklady pro 
využití přínosu lesů pro zapojení místních lesnických a dřevozpracujících subjektů a pro 
rozvoj infrastruktury a služeb venkovské ekonomiky a regionů. 

Ze samotných programových opatření NLP je nutno uvést: 
- Cíl III. Zlepšení kvality života - pilíř sociální, klíčová akce 12: Podporovat zlepšení sociální 
situace pracovníků v LH opatření 12.1 Organizovat správu a obhospodařování lesního 
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majetku, zejména státního, tak, aby přispívala ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů, 
za účelem posílení výdělkové úrovně a sociálního postavení pracovníků v lesním 
hospodářství a k rozvoji regionů.  
- Cíl IV. Posílení koordinace a komunikace - pilíř komunikace, klíčová akce 17: Lesy ve 
vlastnictví státu, kde v opatření 17.6  Zadání konkretizující opatření v sociálním pilíři pro lesy 
ve vlastnictví státu, zejména: 
- ad. a)  Do činnosti LČR3 důsledněji promítnout regionální hlediska, 
- ad  c)  V lesích v majetku státu vytvářet podmínky pro regionální rozvoj a rozvoj  venkova. 

Lesní hospodá řství a rozvoj venkova 
Již v úvodu NLP se konstatuje, že 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. 

V rámci analyzovaných vnějších vlivů působících na současnou českou lesnickou 
politiku je v oblasti sociální uvedeno, že 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 téže části je, že je podceněn význam lesů pro zaměstnanost 
venkovského obyvatelstva a pro rozvoj služeb ve venkovském prostoru. 

Že lesy poskytují zaměstnání obyvatelům venkova a tím přispívají k rozvoji venkova je 
uvedeno ve SWOT analýze - v rámci silných stránek sociálního pilíře LH. Naopak, v rámci 
slabých stránek sociálního pilíře lesního hospodářství se konstatuje, že nejsou vytvořeny 
dostatečné předpoklady pro využití přínosu lesů pro zapojení místních lesnických a 
dřevozpracujících subjektů a pro rozvoj infrastruktury a služeb venkovské ekonomiky a 
regionů. U příležitostí se uvádí, že v období 2007 – 2013 je počítáno s finanční podporou 
lesů z EAFRD v ose 1, s cílem posílení konkurenceschopnosti lesního hospodářství pro 
rozvoj venkova, a rovněž s národními podporami ze zdrojů státního rozpočtu i ze zdrojů 
jednotlivých krajů. Rovněž tak je počítáno s finanční podporou lesů z EAFRD v ose 2, 
s cílem posílení ekologických aspektů LH pro rozvoj venkova. U ohrožení je obecné 
konstatování odlivu obyvatel z venkova v důsledku nedostatku pracovních příležitostí. 

Z vlastních programových opatření NLP obsahuje Cíl I. Zlepšení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti - pilíř ekonomický, Klíčová akce 4: Propagovat  a podporovat 
využívání lesní biomasy pro výrobu energií, opatření 4.5 Využít možností podpor v dané 
oblasti, např. opatření programu rozvoje venkova zaměřená na  technické vybavení 
provozoven. V rámci Cíle III. Zlepšení kvality života - pilíř sociální je přímo zařazena Klíčová 
akce 13: Zvýšit přínos lesů a lesnictví (lesnického zboží, služeb) pro rozvoj venkova, 
s programovými opatřeními: 
- 13.1 Podporovat zakládání a rozvoj mikropodniků na venkově včetně vytvoření 
informačního  a poradenského systému.  
- 13.2 Zlepšit přístup místních firem k lesnickým zakázkám, zejména ve státních lesích.  
- 13.3 Umožnit dostupnost dřevní hmoty pro místní podniky a občany především ve vazbě 
na státní vlastnictví lesů, při respektování tržních principů a limitů ochrany přírody. 
- 13.4 Zlepšit informovanost o programu Leader s cílem zapojit na venkově více lesnických 
subjektů do místních akčních skupin, do tvorby místních rozvojových strategií apod.. 
- 13.5 Zachovat právo vstupu do lesů a princip obecného užívání lesů na vlastní nebezpečí 
uživatele při posílení vlastnických práv. 
- 13.6 Vypracovat rámcové podmínky pro posílení rekreačního využívání lesa, zejména 
lesní cestní sítě, a vytvářet příležitosti pro poskytování tohoto druhu služeb. 
- 13.7 Podporovat rekreační využívání lesa diferencovaně podle velikosti, druhu vlastnictví a 
kategorie lesa. 

 
                                                 
3 Lesy České republiky, s.p. se sídlem v Hradci Králové. 
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Diskuze a záv ěr 
LH představuje ve venkovském prostoru jeden ze zásadních zdrojů pracovních 

příležitostí a je významným účastníkem regionálního rozvoje - zvláště v příhraničních 
oblastech, vč. regionálních aspektů a lokalizačních faktorů vůči návazným zpracovatelským 
odvětvím. Při řešení regionálních problémů venkova vyvstává řada otázek. Například 
významným fenoménem je nárůst území se zvláštními režimy hospodaření (viz Natura 2000) 
a celkově zvyšující se tlak na ochranu přírody a omezování hospodářských činností. 
Vzhledem k charakteru i tendenci dosavadních podpor veřejnými financemi (dotacemi), ale i 
celosvětové finanční recesi, lze předpokládat jejich útlum. K dané problematice přistupuje 
však také poznání, že dosavadní zahraniční investice, směřující k zaměstnanosti 
v regionech, ne vždy naplnily očekávání - zvláště pak v déledobějších časových rámcích.  

Co je však ještě významnější - že soudobý stav a vývoj sociálně ekonomických 
charakteristik v LH ČR není pozitivní. Vedle faktického poklesu zaměstnanosti, nízké úrovně 
mezd, úrazovosti atd. dochází po roce 1990  k určité dehonestaci kvalifikace u dělnických 
profesí (až na výjimky u harvestorových technologií), a celkovému poklesu indikátorů kvality 
života pracovníků v LH (dříve tzv. životní úrovně). Vedle těžební činnosti je nutno zvýraznit i 
problém podceňování odbornosti pracovníků v pěstební činnosti - jež se sice neprojevuje 
bezprostředně, avšak vzhledem k naznačeným principům trvalosti může být významným 
fenoménem budoucnosti, s obtížným napravováním chyb. 

Významnou příležitostí LH pro regionální rozvoj i rozvoj venkova lze spatřovat ve spektru 
rekreačních funkcí lesa a LH. Počínaje konstatováním, že řadu rekreačních aktivit (ale i 
existenci rekreačních zařízení v rámci ekonomického prostředí) si bez lesa (včetně 
infrastruktury – např. lesní cestní sítě) nelze představit. Podpora rekreačních funkcí lesa je 
mj. také zakotvena v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, kdy Podopatření 
II.2.4.2 je zaměřeno na podporu činností vedoucích k posílení rekreační funkce lesa, 
usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků; zahrnuje opatření k údržbě 
lesního prostředí a opatření celkově přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů. 
[podle 1]  

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, regionálních přístupů a v neposlední 
řadě i územních samosprávných celků, a závěrem - i pro lesnictví v kontextu venkova a 
regionálního rozvoje se zde otevírají nové perspektivy. 
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Banskobystrický región (kraj) z poh ľadu nezamestnanosti a 
vybraných ďalších sociálno-ekonomických charakteristík  

Region of Banska Bystrica in terms of unemployment and 
selected socio-economic characteristics  

Erika Ľapinová. 

 

Abstrakt:  
V príspevku budeme vo vybranom samosprávnom kraji – v našom prípade v 
Banskobystrickom – analyzovať sociálno-ekonomické charakteristiky, akými sú 
nezamestnanosť, ekonomická aktivita obyvateľstva, príjmová situácia obyvateľstva aj 
demografické charakteristiky, s cieľom nachádzania paralel, resp. poukázania na špecifiká a 
odlišnosti tohto kraja oproti ostatným krajom Slovenska vo vybraných ekonomických a 
sociálnych sférach. 

Kľúčové slová:  
Banskobystrický kraj, nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, ekonomická aktivita 
obyvateľstva, demografické charakteristiky regiónu, príjmová situácia obyvateľstva regiónu 

Abstract:  
In this paper we will analyze in selected region - in Banska Bystrica - its socio-economic 
characteristics, such as unemployment, economic activity and income situation of the 
population and demographic characteristics in order to find parallels, respectively specificities 
and differences of this region compared to other regions of Slovakia in selected economic 
and social spheres. 

Key words:  
region of Banska Bystrica, unemployment, unemployment rate, economic activity of 
population, demographic characteristics of the region and income situation of the population 
of the region 

 

Úvod  
Cieľom príspevku je sociálno-ekonomická analýza Banskobystrického kraja ako celku aj 

v štruktúre podľa jeho okresov. Tento kraj budeme porovnávať s ostatnými krajmi Slovenska 
aj so Slovenskom celkom s využitím vybraných sociálno-ekonomických dát a ukazovateľov, 
ktoré sleduje a zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky aj Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Predmetom nášho výskumu bude veková skladba obyvateľstva, štruktúra 
pracujúcich v hospodárstve podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, bude nás 
zaujímať miera nezamestnanosti, absolútne počty uchádzačov o zamestnanie a ich 
štruktúra, príjmy a výdavky domácností, úroveň priemernej mzdy obyvateľstva podľa krajov a 
tiež ohrozenie rizikom chudoby či príjmové rozdelenie domácností do príjmových intervalov 
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podľa úrovne disponibilného príjmu. Problematiku spracúvame s využitím všeobecných 
metód ekonomického výskumu – metód analýzy, syntézy, indukcie, dedukcie, ďalej 
s využitím špecifických matematicko-štatistických metód spracovania a analýzy štatistických 
údajov. Na analytické účely i na vizualizáciu dosiahnutých výsledkov výskumu využívame aj 
grafické prostriedky. 

Štruktúra obyvate ľstva Slovenka a Banskobystrického kraja z h ľadiska 
ekonomickej akti vity 
        V Banskobystrickom kraji žilo v roku 2008 necelých 15 % obyvateľstva vo veku 0 až 14 
rokov, 14,73 % obyvateľstva vo veku 15 až 24 rokov. Obyvateľstvo vo veku 25 – 64 rokov 
dosahovalo 57,67 %-tný a 65- ročné a staršie obyvateľstvo 12,67 %-tný podiel. Štruktúru 
obyvateľstva z hľadiska veku v ďalších krajoch Slovenska zhrnuje nasledujúca tabuľka 1. 
 
Tab. 1: Veková štruktúra obyvate ľstva v jednotlivých krajoch Slovenska v roku 2008 v 

% 
 0 - 14 15 - 24 25 - 64 65 a viac 

Bratislavský kraj 12,88 12,95 61,58 12,58 

Trnavský kraj 14,08 14,47 59,23 12,22 

Trenčiansky kraj 13,62 14,91 58,37 13,09 

Nitriansky kraj 13,82 14,28 58,56 13,34 

Žilinský kraj 16,39 15,71 56,44 11,46 

Banskobystrický kraj 14,94 14,73 57,67 12,67 

Prešovský kraj 18,76 16,75 53,82 10,67 

Košický kraj 17,53 15,37 55,88 11,22 

Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky, Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 

Kvôli predstave o veľkosti okresov Banskobystrického kraja prinášame údaje o 
podieloch ekonomicky aktívneho obyvateľstva kraja žijúceho v jednotlivých okresoch. 18,48 
% všetkého ekonomicky aktívneho obyvateľstva v kraji žilo v roku 2009 v okrese Banská 
Bystrica. Nasledujú okresy Rimavská Sobota s 12,02 %-tným podielom, Zvolen s 10,82 %-
tným podielom, Lučenec s 10,48 %-tným podielom, Brezno s 9,59 %-tným podielom. Naopak 
najmenšie okresy z hľadiska počtu obyvateľstva sú Banská Štiavnica (2,59 % ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva kraja), Krupina (3,28 %), Poltár (3,52 %), Žarnovica (3,98 %), Detva 
(5,03 %), Revúca (6,4 %), Veľký Krtíš (6,41 %) a Žiar nad Hronom (7,41 %). V nižšie 
uvedenej tabuľke prinášame vekovú štruktúru obyvateľstva v jednotlivých týchto okresoch 
nášho kraja. 

 
Tab. 2: Veková štruktúra obyvate ľstva v jednotlivých okresoch Banskobystrického 

samosprávneho kraja v roku 2008 v % 
 0 - 14 15 - 24 25 - 64 65 a viac 

Okres Veľký Krtíš 14,85 15,41 56,59 13,16 
Okres Zvolen 13,87 14,15 59,31 12,67 
Okres Žarnovica 14,56 15,47 56,19 13,79 
Okres Žiar nad Hronom 14,22 14,99 57,57 13,22 
Okres Banská Bystrica 12,77 14,7 60,76 11,77 
Okres Banská Štiavnica 14,52 15,54 57,39 12,55 
Okres Brezno 15,3 14,98 56,43 13,29 
Okres Detva 14,38 14,47 57,67 13,49 
Okres Krupina 16,96 15,47 54,42 13,14 
Okres Lučenec 15,77 14,45 56,78 13,00 
Okres Poltár 15,12 14,38 56,72 13,79 
Okres Revúca 17,85 15,34 55,51 11,3 
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Okres Rimavská Sobota 17,75 15,23 55,24 11,77 

Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky, Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 
O štruktúre pracujúceho obyvateľstva podľa hospodárskych odvetví vypovedá 

nasledujúci graf č. 1. Stredné a východné Slovensko sa hospodárskou štruktúrou viac 
približujú slovenskému priemeru. Západné Slovensko má zreteľne odlišnú štruktúru, 
s podstatne vyšším podielom pracujúcich v obchode, v doprave, poštových a 
telekomunikačných službách, v odvetví nehnuteľností (prenájmu a obchodnej činnosti) a v 
odvetví verejnej správy oproti priemeru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1: Pracujúci v hospodárstve Slovenskej republiky pod ľa ekonomickej 
činnosti ku koncu roku 2008 

Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 
Západné Slovensko sa výrazne líši štruktúrou pracujúcich v hospodárstve od ostatných 

častí Slovenska i od štruktúry zostavenej za Slovensko ako celok. Štruktúra pracovnej sily v 
jednotlivých okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja je tiež značne nerovnorodá, 
čo dokumentujú nasledujúce grafy 2 a 3. Kvôli porovnaniu s celokrajovým priemerom sú v 
grafoch obsiahnuté podiely pracujúcich v jednotlivých odvetviach hospodárstva za kraj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Graf 2: Pracujúci v hospodárstve v jednotlivých okresoch Banskobystrického 
samosprávneho kraja pod ľa ekonomickej činnosti ku koncu roku 2008 

Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 
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Graf 3: Pracujúci v hospodárstve v jednotlivých okresoch Banskobystrického 

samosprávneho kraja pod ľa ekonomickej činnosti ku koncu roku 2008 - pokra čovanie 
Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 
Najvyšší podiel pracujúcich v priemysle v rámci Banskobystrického kraja, výrazne 

prekračujúci priemer za celý kraj i za celé Slovensko, zaznamenávajú okresy Poltár, Detva, 
Revúca, Brezno, Žiar nad Hronom či Žarnovica. Najvyšší podiel pracujúcich v obchode má 
okres Zvolen a Lučenec, v doprave okres Zvolen, v odvetví nehnuteľností (prenájmu a 
predaja) okres Banská Bystrica a v odvetví verejnej správy okresy Banská Bystrica, Zvolen či 
Rimavská Sobota. 

 

Nezamestnanos ť obyvate ľstva na Slovensku a v Banskobystrickom kraji 
Nezamestnanosť patrí podľa Slobodu (2006, s. 28) do kategórie najčastejšie 

používaných, sociálno-ekonomických, resp. sociálnych indikátorov regionálneho rozvoja 
a regionálnych disparít. Nezamestnanosť vo všeobecnosti závisí od štruktúry ekonomiky 
a teda aj dopytu po pracovnej sile na jednej strane a od ponuky pracovnej sily, jej kvality a 
flexibility na strane druhej. Na Slovensku zaznamenávame významné medziregionálne 
i vnútroregionálne rozdiely v miere evidovanej nezamestnanosti. Tento problém dlhodobo a 
najdramatrickejšie postihuje menej ekonomicky rozvinuté regióny Slovenska.  

 
Hanzelová (2008, s. 48) hovorí o trhu práce ako o deriváte sociálno-ekonomickej úrovne 

rozvoja regiónu. Trh práce podľa nej kopíruje existujúcu priestorovú nerovnováhu, ktorá sa 
prejavuje v diferencovaných dispozíciách, potenciáli a výkone regionálnych trhov práce, 
ktoré sa premietajú do úrovne regionálnej zamestnanosti a nezamestnanosti. Regionálnu 
diferenciáciu nezamestnanosti charakterizuje ako jej nerovnomernú priestorovú alokáciu 
a koncentráciu podmienenú širším ekonomickým a sociálnym kontextom rozvoja regiónu 
(krajov, okresov a lokalít). Rozlišuje tri roviny pôsobenia faktorov ovplyvňujúcich 
nerovnomernú distribúciu nezamestnanosti: 

• rovinu existujúcej štruktúry ekonomiky regiónu a jej sektorovej profilácie, produkčnej 
výkonnosti a infraštruktúrnej vybavenosti, ktoré vytvárajú základňu prirodzenej 
konkurencieschopnosti regiónu, 
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• rovinu kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík regionálnej ponuky práce 
(demografické dispozície regiónu, vzdelanostná a kvalifikačná štruktúra pracovných 
síl, podmienky pre priestorovú mobilitu pracovnej sily), 

• rovinu dopytu po práci (koncentrácia zamestnávateľských subjektov v regióne, ich 
veľkostná a odvetvová štruktúra, rozsah investícií plynúcich do regiónov, ktoré sú 
základom pre tvorbu pracovných miest na regionálnom trhu práce). 

 
Rozličná pozícia regiónov z hľadiska týchto charakteristík sa podľa Hanzelovej premieta 

do fungovania regionálneho trhu práce a do úrovne nezamestnanosti v ňom. Regionálnu 
nezamestnanosť skúma Hanzelová na úrovni NUTS III a NUTS IV. Banskobystrický kraj 
zaraďuje do pásma vysokej intenzity nezamestnanosti. Miera evidovanej nezamestnanosti 
v ňom prekračuje slovenský priemer. O význame sledovania regionálnej nezamestnanosti na 
úrovni NUTS IV svedčí ukazovateľ regionálneho variačného rozpätia v miere evidovanej 
nezamestnanosti (čo je rozdiel medzi maximálnymi a minimálnymi hodnotami), ktorý 
poukazuje na „nožnice“ v priestorovej distribúcii nezamestnanosti.  

Na základe ďalšieho ukazovateľa – priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na 
okresnej úrovni – poukazuje Hanzelová na jeho polarizáciu v priestorovej trajektórii západ – 
juh – východ Slovenska. Autorka poukazuje na dlhodobo nepriaznivú situáciu v oblasti miery 
zamestnanosti v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš či 
Žarnovica. Na záver konštatuje existenciu väzieb nezamestnanosti na širší kontext regiónu, 
keď hovorí o nezamestnanosti ako o „priamej konzekvencii hospodárskych a sociálnych 
dispozícií regiónu na strane jednej a o jednom z brzdiacich faktorov jeho rozvojového 
potenciálu na strane druhej“ (Hanzelová, 2008. s. 51). 
 

V nasledujúcom grafe 4 je zaznamenaný vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v 
období rokov 2001 až 2009 nielen za Slovensko ako celok, ale osobitne za západné, stredné 
a východné Slovensko. Počas celého sledovaného obdobia dosahovalo stredné Slovensko 
druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          

Graf 4: Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku z regionálneho aspektu 
v rokoch 2001 – 2009 v % 

Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 

V nižšie uvedenom grafe 5 sú znázornené za rovnaké obdobie hodnoty miery 
evidovanej nezamestnanosti v jednotlivých krajoch a kvôli porovnaniu aj celoslovenský 
priemer. Banskobystrický kraj zaznamenal v siedmich z deviatich sledovaných rokoch 
najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých krajov Slovenska. Spolu 
s Košickým a Prešovským krajom prekračovala miera nezamestnanosti počas celého 
sledovaného obdobia celoslovenský priemer. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti 
dosiahol Banskobystrický kraj v roku 2002 a najnižšiu v roku 2007. Od tohto roku 
nezamestnanosť v kraji rástla až na 19,19 % v roku 2009. 
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Graf 5: Miera evidovanej nezamestnanosti v jednotlivých krajoch Slovenska v 
rokoch 2001 – 2009  v % 

Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 

 

 

                         

 

 

 
Graf 6: Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch Banskobystrického 

samosprávneho kraja v rokoch 2001 – 2009 v % 
Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 

Spomedzi jednotlivých okresov kraja dosahovali v sledovanom období najnižšiu mieru 
nezamestnanosti okresy Banská Bystrica a Zvolen. Na opačnom konci spektra sa dlhodobo 
ocitajú okresy Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš a Poltár, s mierou evidovanej 
nezamestnanosti systematicky prekračujúcou celoslovenský priemer. Na vyššie uvedenom 
grafe 6 sú okresy usporiadané vzostupne podľa miery evidovanej nezamestnanosti v roku 
2009.  

Z regionálneho hľadiska sa štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku v 
Banskobystrickom kraji nijako nelíši od ostatných krajov. Najväčšie percento uchádzačov o 
zamestnanie je vo veku 35 – 49 rokov, naopak najmenšie percento tvoria uchádzači vo veku 
15 – 24 rokov. V roku 2009 predstavovali tieto skupiny v Banskobystrickom kraji 34,78 a 
15,75 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. Najväčšie diferencie oproti priemeru 
kraja vykazujú z hľadiska vekovej štruktúry uchádzačov o zamestnanie okresy Veľký Krtíš, 
Detva či Žarnovica. 
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Graf 7: Štruktúra uchádza čov o zamestnanie v jednotlivých krajoch Slovenska z 
hľadiska odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKE Č) k decembru 2009 v %  

Zdroj: Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Graf 8: Štruktú ra uchádza čov o zamestnanie v jednotlivých okresoch 
Banskobystrického samosprávneho kraja z h ľadiska odvetvovej klasifikácie 

ekonomických činností (OKE Č) k decembru 2009 v  % 
Zdroj: Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Najpočetnejšie z hľadiska OKEČ sú medzi uchádzačmi o zamestnanie v štruktúre podľa 
krajov i podľa okresov Banskobystrického kraja zastúpené profesie v odvetví priemyselnej 
výroby, stavebníctva, verejnej správy a obrany, povinného sociálneho zabezpečenia či 
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veľkoobchodu, maloobchodu a opravy motorových vozidiel. Profesijná štruktúra uchádzačov 
o zamestnanie kopíruje štruktúru hospodárstva (štruktúru pracujúcich v hospodárstve). 

Príjmová úrove ň obyvate ľstva n a Slovensku a v Banskobystrickom kraji a jeho 
ohrozenie rizikom materiálnej chudoby 

O životnej úrovni v jednotlivých krajoch Slovenska vypovedajú okrem iného aj základné 
údaje o výške priemerných hrubých a čistých miezd v tabuľke 3 a v grafoch 9 a 10. Kvôli 
porovnaniu ďalej prinášame paralelne k objemu priemerných čistých príjmov aj objemy 
čistých peňažných výdavkov obyvateľstva podľa krajov v grafe 11. Poradie krajov v tabuľke 
a v grafoch je zostavené na základe vzostupného usporiadania podľa výšky mzdy v roku 
2008. Obyvatelia Banskobystrického samosprávneho kraja dosahovali v posledných troch 
sledovaných rokoch v priemere druhú najnižšiu mzdu po Prešovskom kraji (v prvých štyroch 
rokoch sa medzi krajmi s nižšími hodnotami priemernej mzdy objavovali aj Nitriansky, 
Žilinský či Trenčiansky kraj). Nižšiu priemernú mzdu dosahovali podľa týchto údajov iba 
obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja. Priemerná mzda v Banskobystrickom kraji 
bola v roku 2008 o 97,72 Eur nižšia ako celoslovenský priemer a až o 370,28 Eur nižšia ako 
priemerná mzda v Bratislavskom kraji. O medziregionálnych rozdieloch vypovedá aj rozdiel 
v úrovni nominálnej mzdy sledovanej za jednotlivé kraje, ktorý v roku 2008 predstavoval 
410,71 Eur. 
Tab. 3: Priemerná hrubá nominálna mesa čná mzda v jednotlivých krajoch Slovenska 

v rokoch 2001 – 2008 v Eur 
Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda (EUR)   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Prešovský kraj 406,56 421,43 448,02 484,62 539,5 597,29 634,87 

Banskobystrický kraj 437,63 455,45 495,35 537,19 565,92 624,91 675,3 

Stredné Slovensko na na na 546,68 577,41 632,05 686,05 

Nitriansky kraj 433,74 450,64 494,99 529,69 579,03 636,33 690,23 

Žilinský kraj 460,9 454,59 522,61 556,52 588,3 638,78 695,31 

Trenčiansky kraj 434,38 466,51 515,8 551,24 603,93 647,31 696,61 

Východné Slovensko na na na 547,75 602,17 657,11 698,4 

Západné Slovensko na na na 558,94 715,23 658,93 706 

Trnavský kraj 463,95 493,59 568,98 604,71 618,64 700,69 734,75 

Košický kraj 474,57 524,33 569,14 595,77 662,25 713,37 755,76 

Slovenská republika 484,53 509,83 565,69 614,22 656,38 718,91 773,02 

Bratislavský kraj na na na 812,54 893,25 957,35 1 045,58 

Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 9: Priemer ná hrubá nominálna mesa čná mzda v jednotlivých krajoch 

Slovenska v rokoch 2005 – 2008 v Eur 
Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 
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Graf 10: Priemerná čistá nominálna  mesačná mzda v jednotlivých krajoch 
Slovenska v rokoch 2005 – 2008 v Eur 

Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 11: Objem čistých ro čných peňažných príjmov a výdavkov obyvate ľstva 
pod ľa krajov v roku 2008 v EUR 

Poznámka: Vodorovnou čiarou je kvôli porovnaniu vyznačený celoslovenský priemer. 

       Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Databáza regionálnej štatistiky RegDat 

 

V grafe 12 prinášame porovnanie príjmového rozdelenia domácností podľa krajov, ktoré 
má podstatne lepšiu vypovedaciu schopnosť o príjmovej úrovni domácností podľa krajov, 
než ukazovateľ priemernej mzdy. Aj v tomto prípade pozorujeme diferencie medzi krajmi 
v početnosti príjemcov v príjmových intervaloch (osobitne vo vnútri príjmovej stupnice – od 
druhého do siedmeho príjmového pásma). Najviac diferencované oproti celoslovenskému 
i proti banskobystrickému priemeru bolo príjmové rozdelenie domácností v bratislavskom 
kraji, čo dokumentujú aj výsledky posleného zverejneného Zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach EU SILC 2008. 
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Graf 12: Rozdelenie domácností pod ľa mesačného dis ponibilného príjmu na 

osobu v Sk pod ľa krajov 
       Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach EU 

SILC 2008 

 

       Kvôli porovnaniu je v grafe aj príjmové rozloženie sledované za Slovensko ako celok.  Aj 
v prípade príjmového rozdelenia, t. j. rozdelenia domácností podľa mesačného 
disponibilného príjmu na osobu v Sk do príjmových intervalov,  možno pozorovať významné 
rozdiely medzi Bratislavským krajom a zvyškom Slovenska. Osobitne významný sa v tomto 
prípade javí koniec príjmovej stupnice a relatívna početnosť obyvateľov Bratislavského kraja 
oproti ostatným krajom v skupine príjemcov poberajúcich príjmy v najvyššom príjmovom 
intervale. Ďalšie rozdiely medzi krajmi v zastúpení príjemcov v jednotlivých príjmových 
intervaloch sú najmä vo vnútri príjmovej stupnice (najmä medzi 2 a 7 príjmovým intervalom). 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Podiel osôb ohrozených rizikom chudoby pod ľa krajov v % 
Poznámka: Vodorovnou čiarou je kvôli porovnaniu vyznačený celoslovenský priemer. 

       Zdroj: Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky , Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach EU 
SILC 2008 
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       Kraje sú zoradené vzostupne podľa ohrozenia rizikom chudoby stanoveného na základe 
hranice rizika chudoby na úrovni 60 % mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu za rok 
2008. Banskobystrický kraj vykazuje najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa, t. j. 14,10 % 
obyvateľstva Banskobystrického kraja sa nachádza v ohrození rizikom chudoby. Pod 
celoslovenskou hranicou rizika chudoby v roku 2008 na úrovni 10,93 % sa spolu 
s Banskobystrickým ocitli aj Nitriansky a Prešovský kraj. Je zaujímavé sledovať poradie aj 
ostatných krajov z hľadiska miery ohrozenia rizikom chudoby. Kým napríklad Bratislavský 
kraj dosahuje dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti či najvyššie hodnoty priemernej 
mzdy v hospodárstve, Trnavský kraj má lepšiu pozíciu v ukazovateli miery rizika chudoby 
pred Bratislavským. Rovnako tak je dôležité poukázať na horšiu pozíciu Nitrianskeho kraja 
v porovnaní s Košickým ale najmä Prešovským na základe tohto ukazovateľa. 

Zhrnutie:  
V príspevku sme predstavili Banskobystrický kraj a jeho pozíciu v porovnaní s ostatnými 

krajmi Slovenska z hľadiska vybraných sociálno-ekonomických charakteristík. Sústredili sme 
sa najmä na vekovú štruktúru obyvateľstva a jeho ekonomickú aktivitu v štruktúre podľa 
odvetví hospodárstva. Ďalej sme skúmali úroveň nezamestnanosti a charakteristiky 
nezamestnaných. Na záver sme sa zamerali na príjmovú úroveň obyvateľov 
Banskobystrického a ďalších krajov, na úroveň priemernej mzdy a na ohrozenie obyvateľstva 
žijúceho v týchto krajoch rizikom chudoby. Banskobystrický kraj na základe týchto 
charakteristík zaujímal posledné priečky. Nielen v porovnaní s „najsilnejším“ Bratislavským 
krajom, ale aj v porovnaní so slovenským priemerom patril spolu s krajmi východného 
Slovenska medzi kraje s najmenej priaznivými sociálno-ekonomickými charakteristikami. Na 
základe sledovania sociálno-ekonomickej úrovne krajov možno teda hovoriť o značných 
medziregionálnych rozdieloch v rámci ôsmich krajov Slovenska. „Najsilnejšie“ sú z tohto 
aspektu kraje juhozápadného a vôbec západného Slovenska, smerom na východ, resp. na 
severovýchod sa sledované ukazovatele zhoršujú. Nielen na úrovni medzikrajovej, ale aj 
v rámci krajov Slovenska existujú značné rozdiely. Banskobystrický samosprávny kraj 
pozostáva z trinástich okresov so značne diferencovanou sociálno-ekonomickou úrovňou.  

V príspevku a osobitne zaoberáme problematikou nezamestnanosti. Aj v tomto ukazovali 
existujú medzi krajmi i v rámci Banskobystrického kraja značné rozdiely. Nezamestnanosť 
v Banskobystrickom kraji je dlhodobým a vážnym problémom, osobitne dlhodobá 
nezamestnanosť. Dôvodom je veková i profesijná skladba uchádzačov o zamestnanie, ich 
profesijná i priestorová mobilita na strane ponuky pracovnej sily, na druhej strane zohráva 
významnú úlohu dopyt po pracovnej sile z hľadiska priestorového, z hľadiska kvantity 
i kvality, ktorý je podmienený hospodárskou štruktúrou a hospodárskou vyspelosťou 
(rozvinutosťou) kraja a dlhodobými perspektívami vývoja týchto parametrov. Ďalšími faktormi 
vplývajúcimi na úroveň nezamestnanosti sú aj priestorová lokalizácia kraja, sídelná štruktúra 
a  inštitucionálny systém (vhodné podmienky a motivácia pre zamestnávateľov podnikať a 
vytvárať pracovné miesta na strane dopytu po pracovnej sile, ale aj motivácia osobitne 
vybraných skupín obyvateľstva hľadať si prácu, zvyšovať alebo prispôsobovať svoje 
vzdelanie a kvalifikáciu požiadavkám trhu práce na strane ponuky práce). Obyvatelia 
Banskobystrického kraja sa ocitajú na spodných priečkach aj pokiaľ ide o úroveň priemernej 
mzdy (s druhou najnižšou priemernou mzdou spomedzi krajov Slovenska) a najväčšie 
percento obyvateľstva práve tohto kraja sa podľa posledných zverejnených údajov ocitá 
v ohrození rizikom materiálnej chudoby. 

Problematika nezamestnanosti a ďalších sociálno-ekonomických charakteristík, vrátane 
životnej úrovne a kvality života je veľmi úzko previazaná s úrovňou regionálneho rozvoja 
krajov. Existujú medzi nimi vzťahy vzájomnej závislosti. Paukovič (2007, s. 76.) v tejto 
súvislosti hovorí o nasledovných autonómnych prvkoch zapríčiňujúcich nezamestnanosť a jej 
regionálne diferencie: nízky absorpčný potenciál formujúceho sa sektora služieb, 
nedostatočne rozvinutá politika regionálneho rozvoja, nedostatok verejných investícií najmä 
do regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti, nízke investície do vzdelania, vedy a 
výskumu. 
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HODNOCENÍ ÚČINNOSTI POLITIK EU NA PODPORU 
ROZVOJE REGIONŮ 

 
EFFICIENCY ASPECTS OF EU POLICIES SUPPORTING 

REGIONAL DEVELOPMENT 
 

Lucie Matyášová, Libor Grega 
 

Abstrakt:   
Článek je zaměřen na hodnocení účinnosti politik Evropské unie na podporu regionálního 
rozvoje, konkrétně na její účinnost při snižování ekonomických regionálních disparit. Pro 
evaluaci této účinnosti byly posouzeny konvergenční tendence hrubého domácího produktu 
v přepočtu na jednoho obyvatele na úrovni členských zemí Evropské unie.  Byla provedena 
mezinárodní komparace vývoje tohoto ukazatele v členských zemích EU v období let 1995 – 
2006.   

Klíčová slova:   
regionální politika, regionální rozvoj, efektivnost regionální politiky 

Abstract:   
The article is aimed on evaluation of efficiency aspects of EU policies supporting regional 
development, concretely on reduction of economic regional disparities. Convergence 
tendencies in gross domestic product per head at the level of NUTS 1 are considered as a 
method of evaluation of efficiency of these policies. International comparison of member 
states of European Union in period 1995 – 2006 was accomplished.   

Key words:   
regional policy, regional development, efficiency of regional policy 

Úvod 
V obecné rovině je jedním z cílů politik Evropské unie zajistit srovnatelnou kvalitu života 
obyvatelům jednotlivých členských zemí. Tento cíl lze v různých podobách pozorovat již od 
samých počátků existence Evropského společenství. Složitost jeho naplnění se odvíjí 
především od značné rozdílnosti ekonomických, teritoriálních, klimatický a společenských 
podmínek v jednotlivých členských zemích a jejich regionech.  
V počátcích své existence se Evropské společenství při řešení regionálních disparit 
spoléhalo na samovolné vyrovnávání při volném působení tržních sil. Za období zrodu 
společné regionální politiky lze považovat 70. a 80. léta minulého století. V tomto období 
došlo k poklesu ekonomické dynamiky, začaly se projevovat strukturální problémy a 
Evropská unie se rozšířila o státy s méně rozvinutou ekonomikou nebo s výraznými 
regionálními disparitami. Tyto skutečnosti si vyžádaly změnu v přístupu k řešení těchto 
otázek. Koncipovaná společná regionální politika se zaměřila zejména na restrukturalizaci 
průmyslových regionů. Na přelomu 80. a 90. let byla regionální politika sloučena s částí 
sociální a zemědělské politiky do strukturální politiky. Tato strukturální politika byla 
formována do podoby, která by komplexně pokryla celou oblast hospodářské a sociální 
soudržnosti, a zaměřila se především na podporu nejméně rozvinutých oblastí. 
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V dnešním stále více globalizovaném, a proto konkurenčnějším světě, by bez státních 
zásahů docházelo k dalšímu prohlubování disparit mezi jednotlivými členskými zeměmi 
Evropské unie, což by s sebou přinášelo širokou škálu negativních sociálních, ekonomických 
i environmentálních důsledků. Na přelomu tisíciletí proto byly pro strukturální politiku 
stanoveny jako klíčové cíle rozvoj a strukturální přizpůsobení zaostávajících regionů, 
podpora ekonomické a sociální konverze regionů se strukturálními obtížemi a modernizace 
systémů školení a podpory zaměstnanosti. Zároveň je však také třeba zdůraznit, že 
nástrojem teritoriální koheze není pouze regionální politika, ale řada sektorálních politik EU, 
které se v některých svých aspektech dotýkají otázek rozvoje regionů. Klíčovým 
předpokladem opodstatněnosti státních zásahů a posouzení efektivnosti rozsahu a struktury 
konkrétních forem státní ingerence, je hodnocení účinnosti použitých nástrojů státní podpory, 
zaměřených na řešení otázek spojených s rozvojem regionů.  

Cíl 
Tento příspěvek si klade za cíl posoudit účinnost politik Evropské unie zaměřených na 
podporu rozvoje regionů. Jak uvádí Hubner (2009), regionální politika v počátku nového 
tisíciletí by se měla zaměřit především na ekonomickou konkurenceschopnost jednotlivých 
regionů, jejich konvergenci a rozvoj lidského kapitálu. Příspěvek je parciálním pohledem na 
hodnocení účinnosti této politiky, zaměřený na posouzení úspěšnosti snahy o snižování 
regionálních disparit. Pro tuto evaluaci bude provedena mezinárodní komparace vývoje 
hrubého domácího produktu v přepočtu na jednoho obyvatele na úrovni NUTS 1, tzn. na 
úrovni jednotlivých členských států EU27, a to v letech 1995 až 2006. Lze předpokládat, že 
po celé toto období byly všechny dnešní členské státy předmětem opatření politik Evropské 
unie, zaměřených na řešení regionálních problémů. A to ať už v podobě společných politik 
EU pro členské státy, nebo v podobě programů předvstupní pomoci pro nově přistoupivší 
země v tomto období.  

Metodika a materiál  
Posouzení konvergenčních tendencí na úrovni členských států EU bylo provedeno 

z pohledu jejich ekonomické výkonnosti. Jsme si vědomi, že posuzování konvergenčních 
tendencí jen z pohledu ekonomického je jistým zjednodušením. Přes důležitost 
environmentálních, sociálních a kulturních aspektů regionálního rozvoje zůstává ekonomická 
výkonnost rozhodujícím determinantem regionálního rozvoje.  

Pro ověření účinnosti politik EU na podporu rozvoje regionů z pohledu jejich 
sbližování bylo využito vztahu průměrného tempa růstu HDP v letech 1995 až 2006 a 
výchozí hodnoty hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly v dolarech 
v roce 1995. Pokud dochází ke konvergenčním tendencím, znamená to snižování rozdílů 
v ekonomické úrovni mezi pozorovanými subjekty, měřené v HDP na obyvatele v paritě 
kupní síly v dolarech (PPP USD).  

Průměrné tempo růstu HDP bylo získáno pomocí geometrického průměru. Minařík 
(2006) uvádí, že geometrický průměr se většinou omezuje na měření úrovně bezrozměrných 
růstových veličin zřetězených v čase a je zvláštním případem mocninového průměru, kde 
soubor dat x1, x2,…, xi,…, xk je definován jako n-tá odmocnina součinu všech hodnot, tj. 

  

O vzájemné konvergenci můžeme tedy mluvit, je-li průměrné tempo růstu HDP země 
s nižším výchozím HDP na obyvatele rychlejší než u země s vyšším výchozím HDP na 
obyvatele. Jinými slovy, jestliže chudší ekonomika roste rychleji než bohatší. V grafickém 
vyjádření bude docházet ke konvergenci v případě klesající regresní přímky vyjadřující 
závislost mezi průměrným tempem růstu HDP a HDP na obyvatele. Ověření vypovídací 
schopnosti závislosti bude provedeno pomocí koeficientu determinace. Grofík (1987) uvádí, 
že hodnocení stupně závislosti podle koeficientu korelace je sice běžně užívané, má však 
spíše formální charakter. Důležitější pro hodnocení stupňů závislosti je koeficient 
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determinace, jenž je speciálním případem obecně platného indexu determinace. Vycházeje 
z Jankova hodnocení těsnosti koeficientu korelace vypadá stupnice těsnosti závislosti podle 
koeficientu determinace v procentuálním vyjádření (při malém zaokrouhlení) takto: 

            těsnost nízká 

  těsnost mírná 

  těsnost význačná 

  těsnost velká 

   těsnost velmi vysoká 

Procentuální vyjádření udává jaké procento rozptýlení empirických hodnot závisle 
proměnné je důsledkem rozptylu teoretických hodnot závisle proměnné odhadnutých na 
základě regresní přímky.  

Informační báze vychází z mezinárodních databází: Eurostat, Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Rozvojový program OSN (UNDP). HDP na 
obyvatele je udáván v paritě kupní síly v dolarech (HDP v PPP USD), což umožňuje posoudit 
země s různou cenovou hladinou. Paritou kupní síly se rozumí prostorové deflátory 
a koeficienty pro přepočet měn, které eliminují vliv rozdílů v cenových hladinách mezi 
zeměmi a umožňují tak srovnání objemu složek HDP na obyvatele a srovnání cenových 
hladin. HDP na obyvatele v paritě kupní síly v dolarech potom představuje cenové rozdíly 
mezi jednotlivými zeměmi, a lépe tak reflektuje životní úroveň obyvatel dané země. 

Konvergen ční tendence EU 27 z hlediska na úrovni NUTS1 v letech 1995 až 
2006 
Konvergenční tendence EU27 podle úrovně ekonomické vyspělosti v časovém horizontě 
1995 až 2006 prezentuje graf 1. Odhadnutá regresní přímka sice potvrzuje platnost 
konvergence svým záporným sklonem, ale hodnota koeficientu determinace je svou úrovní 
těsně nad spodní hranicí kategorie koeficientu determinace „těsnost význačná“ (25,68%). 
Členskými státy EU, které se výrazně odlišují od ostatních z pohledu tempa růstu HDP při 
dané úrovni HDP na obyvatele, jsou Lucembursko a Irsko. Nejenže dosahovaly v roce 1995 
vysokých hodnot HDP na obyvatele, k tomu si udržovaly i vysoká tempa růstu HDP a staly 
se tak ve sledovaném období jakýmsi fenoménem mezi státy Evropské unie, který ostatním 
státům neustále uniká. V roce 1995 HDP na obyvatele v paritě kupní síly v Irsku sice 
nedosahovalo nejvyšší úrovně a pohybovalo se na úrovni Španělska a Finska, avšak 
průměrné tempo růstu HDP se od nich výrazně lišilo. Irsko se s průměrným tempem růstu 
HDP 7,96% nachází výrazně nad regresní přímkou. Lucembursko v roce 1995 dosahovalo 
suverénně nejvyšší úrovně ukazatele ekonomické vyspělosti (38 919 v PPP USD) a se svým 
průměrným tempem růstu HDP 6,31% nedává ostatním členským zemím téměř žádnou 
možnost jej dostihnout.  
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Graf 1: Konvergen ční tendence stá tů EU27 v letech 1995 až 2006 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 
Při neuvažování Lucemburska a Irska jako dvou krajních případů se koeficient 

determinace zvýšil téměř na 55%, což odpovídá „velké těsnosti“ závislosti. Regresní přímka 
v tomto případě vysvětluje 55% variability průměrných koeficientů růstu HDP v kolísání HDP 
na obyvatele EU27 (graf 2).  

Státy, které se nachází v dolním oboru hodnot osy x a dosahují tak nízké výchozí 
úrovně HDP na obyvatele v roce 1995 a které jsou zároveň umístěny nad regresní přímkou, 
se vyznačují rychlejším průměrným tempem růstu HDP ve srovnání s odhadovaným 
modelovým růstem HDP. Mezi tyto země patří Estonsko, Lotyšsko a Litva a s o něco nižším 
tempem růstu HDP avšak zároveň s vyšším výchozím HDP na obyvatele, také Slovensko. 
Z pobaltských zemí dosahuje nejvyššího průměrného tempa růstu HDP Estonsko (10,39%). 
S nejnižším počátečním HDP na obyvatele (5 498 v PPP USD) se potýkalo Lotyšsko, avšak 
daří se mu růst v průměru rychleji (9,51%) nežli Litvě (8,84%). Slovensko dosahovalo v roce 
1995 HDP na obyvatele 8 325 v PPP USD a jeho průměrné tempo růstu HDP je 7,27% a je 
vyšší než odhadnuté průměrné tempu růstu HDP EU27 bez Lucemburska a Irska. 

Naopak Rumunsko, Polsko a Maďarsko v porovnání s ostatními členskými státy 
nedosahují očekávaného průměrného koeficientu růstu HDP modelu a nacházejí se pod 
regresní křivkou. Extrémním případem pomalého tempa růstu HDP je Bulharsko, které se 
svou nízkou úrovní HDP na obyvatele v roce 1995 (5 618 v PPP USD) vykazuje pouze 
3,80% průměrného tempa růstu HDP. Všechny tyto čtyři státy, zejména pak Bulharsko jako 
nejchudší stát EU, budou vyžadovat při zachování jejich tempa růstu HDP dlouhodobější 
proces přibližování se k úrovni HDP na obyvatele vyspělých členských států EU. 

Také Česká republika, Portugalsko, Kapr a Malta, i přesto že v roce 1995 již 
dosahovali vyššího HDP na obyvatele, se nacházejí pod regresní křivkou. Česká republika, 
například ve srovnání se Slovinskem, se kterým má počáteční HDP na obyvatele téměř 
stejné, dosahuje podstatně nižší úrovně koeficientu průměrného tempa růstu HDP 5,02%. 
Zatímco Slovinsko vykazuje 6,08% průměrného tempa růstu HDP a nachází se těsně nad 
regresní přímkou. Dvojce Portugalsko a Kypr dosahují téměř stejného průměrného tempa 
růstu HDP, avšak Portugalsko mělo ve výchozím roce podstatně nižší úroveň HDP na 
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obyvatele a tak je jeho tendence konvergovat a přibližovat se vyspělejším státům EU nižší. 
Navíc Portugalsko patřilo v roce 1995 již do EU15 a tudíž by se u něj dalo spíše očekávat, že 
jako členský stát bude vykazovat podstatně větší konvergenci s ostatními státy EU. 

Převážná většina států EU15 se v grafu 2 nachází vpravo, tedy v horním oboru osy x, 
který odpovídá vyšší úrovni hodnot výchozího HDP na obyvatele z roku 1995. Řecko, s 
relativně nízkou úrovní HDP na obyvatele ve srovnání se zbylými státy EU, zaznamenalo 
průměrné tempo růstu HDP 5,45%, což téměř přesně odpovídá modelem odhadované 
rychlosti růstu HDP. Těsně nad regresní křivkou a zároveň s nejvyššími hodnotami 
původního HDP na obyvatele jsou Rakousko, Dánsko, Belgie a Švédsko a těsně pod 
regresní přímkou se nachází Německo, ale spíše by se dalo říct, že jeho úroveň odpovídá 
odhadovanému průměrnému koeficientu růstu HDP. Poněkud rychlejším průměrným 
tempem růstu HDP se vyznačuje Nizozemí (5,06%) a vyšší průměrný koeficient tempa růstu 
HDP je typický také pro Finsko a Spojené království, naopak nižší vykazují Francie a Itálie.  

 
Graf 2: Konvergen ční tendence stá tů EU27 bez Lucemburska a Irska v letech 1995 až 
2006 
Zdroj: Vlastní výpočty 

Diskuse a záv ěr 
Z uvedených výsledků je zřejmé, že politiky Evropské unie zaměřené na podporu 

rozvoje regionů jsou z pohledu podpory ekonomické výkonnosti obecně účinné ve své snaze 
o snižování regionálních disparit, přičemž ale tato účinnost je pro jednotlivé státy odlišná. Lze 
konstatovat, že výraznému přibližování na úrovni NUTS1 dochází především u pobaltských 
zemí, zatímco v případě Rumunska, Polska, ale také do určitě míry u Maďarska, České 
republiky a Portugalska je tempo snižování regionálních disparit pomalejší, a to přesto, že 
v případě Rumunska a Polska tyto státy byly v roce 1995 na srovnatelně velmi podobné 
úrovni HDP na obyvatele v paritě kupní síly jako pobaltské země. Nejproblematičtější zemí je 
z pohledu snižování regionálních disparit Bulharsko, které i přes velmi nízkou počáteční 
úroveň HDP na obyvatele bylo schopno dosáhnout ve sledovaném období jen velmi 
podprůměrného průměrného tempa růstu HDP. Především pro Bulharsko, ale také pro 
Rumunsko a Polsko a částečně rovněž pro Maďarsko, Česko a Portugalsko bude nutné 
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výrazněji zvažovat specifické podmínky při implementaci a realizaci opatření politik EU na 
podporu rozvoje regionů tak, aby se zvýšila účinnost využití takto vynaložených prostředků.  
Při implementaci těchto závěrů je však nutné mít na zřeteli jednak to, že úroveň regionálního 
rozvoje není odvislá pouze od ekonomické výkonnosti, ale že je nutné brát v úvahu rovněž 
sociální, environmentální a kulturní aspekty. A stejně tak je třeba uvést, že pro posouzení 
účinnosti politik na podporu rozvoje regionů z pohledu naplňování cíle snižování regionálních 
disparit bude nutné tuto analýzu provést i na úrovni NUTS2 resp. NUTS3.  
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Regiony ČR a n ěkteré aspekty rozvoje lidského kapitálu 

Regions of the CR and some aspects of the human capital 
development  

Bohumil Mina řík, Jana Borů vko vá, Jaroslav Dufek 

Abstrakt  
Měřitelnou složkou lidského kapitálu je především vzdělání. Na vzdělávací, výzkumné a 
vývojové kapacity,  hospodářský rozvoj regionů, vzdělanost populace a efekty ze vzdělání 
v krajích ČR v roce 2008 je zaměřena tato práce. Celkem bylo analyzováno 16 ukazatelů, 
které se ukázaly v logických a průkazných vzájemných vztazích. Autoři se pokusili 
kvantifikovat a z tohoto pohledu porovnat kraje ČR ekonomický efekt, který je kombinací 
vyššího mzdového ohodnocení, vyšší ekonomické aktivity a snadnější zaměstnatelnosti osob 
s vysokoškolským vzděláním. Ve sledovaném roce se největší efekty ze vzdělání projevily 
především v některých nepříliš rozvinutých regionech, zatímco např. Hlavní město Praha, 
tradiční lídr všech podobných analýz, se ocitá z tohoto pohledu mezi kraji ČR téměř na 
chvostu.  
 
Klíčová slova:  lidský kapitál, vzdělávání, rozvoj, kraje České republiky 
 

Abstract 
Particularly education is a measurable component of the human capital. This paper is aimed 
at educational, research and development capacities, the economic development of regions, 
education of population and effects resulting from education in regions of the CR in 2008. In 
total, 16 indicators were analysed, which appeared to be in logical and significant 
interrelationships. Authors of the paper tried to quantify and compare the economic effect of 
particular regions of the CR. It was combination of the higher wage assessment, higher 
economic activities and the easier employability of persons with university education. In the 
year under monitoring, the highest effects resulting from education became evident above all 
in some not very developed regions while, for example, the CR capital Prague, traditional 
leader of all similar analyses, appeared among the CR regions nearly at the end.  
 
Keywords:  human capital, education, development, regions of the Czech Republic 

Úvod 

Lidský kapitál jako souhrn produktivních znalostí, dovedností a motivací, které jsou 
výsledkem vrozených schopností, vzdělání a rodinného a sociálního prostředí, je od doby 
Beckera a Schultze1 stále více vnímán jako významný produktivní faktor. Problémem 
zůstává měření lidského kapitálu v celé šíři jeho definic. Proto se zpravidla problém  měření 
lidského kapitálu redukuje na měření jeho vzdělanostní složky. Ovšem ani  samotná 
vzdělanostní složka není snadno měřitelná. I když existují určité přesnější metody (např. 
testy funkční gramotnosti dospělých), tyto nejsou obecně a široce aplikovatelné z důvodu 
časové a finanční náročnosti a slouží spíše k výzkumným účelům.  

                                                           
1 Viz  Becker, 1964, [2] v seznamu literatury. 
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Obecně se vzdělanost jedince odvozuje od absolvovaného vzdělání. Pomineme-li 
fakt, že samotné absolvování vzdělání nemusí být zcela spolehlivou zárukou vzdělanosti, 
není měření a zejména pak agregace této veličiny snadnou záležitostí. U různých autorů se 
objevují pokusy měřit (a agregovat) vzdělání (a nepřímo tak i lidský kapitál) určité populace 
bodováním jednotlivých stupňů vzdělávání, stanovením průměrné délky studia (v počtech let) 
nebo stanovením tak zvané očekávané střední délky studia (což je analogie očekávané 
střední délky života při narození)2.  

Evropská (a tudíž i česká) statistika rozlišuje v běžných šetřeních jen tři stupně 
vzdělání — základní, střední a vysokoškolské. V rámci tohoto příspěvku (protože jsme 
čerpali z běžně dostupných dat regionální statistiky ČSÚ) zůstaneme u této klasifikace. 
Budeme se věnovat různým aspektům vysokoškolského vzdělávání a uplatnění jeho 
absolventů, vědy a výzkumu v podmínkách odlišně hospodářsky rozvinutých krajů ČR. Při 
tom nepůjde jen o opakování všeobecně známých zjištění, že absolventi vysokoškolského 
studia jsou za svoji práci lépe placeni, jsou nadprůměrně ekonomicky aktivní a nejsou tolik 
vystaveni riziku nezaměstnanosti.  

Mimochodem — vedle těchto zjištění lze při studiu pramenů najít i výzkumy 
z kategorie poněkud kuriózních, potvrzující přímou závislost zdravotního stavu a délky života 
na úrovni získaného vzdělání, stejně jako fakt, že s rostoucím vzděláním klesá konzumace 
alkoholických nápojů (v přepočtu na čistý alkohol) u mužů, zatímco u vzdělanějších žen se 
spotřeba alkoholu zvyšuje (cit. Mazouch3, 2010). Určitým obecným problémem je značná 
závislost nejen posledního, ale prakticky všech zjištění, souvisejících s lidským kapitálem, na 
pohlaví. Této problematice jsme se v našem příspěvku záměrně vyhnuli. 

Materiál a metodika 

Data jsou čerpána z regionálních ročenek ČSÚ a vztahují se k roku 2008. Disponibilní 
údaje můžeme rozdělit do čtyř oblastí: 

• vzdělávací kapacity a zájem o vzdělávání na vysokých školách (Tab. 1), 
• personální a finanční zabezpečení výzkumu a vývoje (Tab. 2), 
• hospodářská úroveň regionů (Tab. 3), 
• vzdělanost populace a efekty plynoucí ze vzdělání v oblasti mzdové, 

v ekonomické aktivitě a v zaměstnanosti (Tab. 4), 
vše podle krajů ČR za rok 2008, čerpáno z krajských ročenek ČSÚ 2009. 

Ke zpracování dat byly využity běžné statistické metody. Vztahy mezi proměnnými 
veličinami byly zkoumány pomocí faktorové analýzy.  

Pro měření ekonomického efektu vzdělanosti byl zkonstruován ukazatel vycházející ze tří 
složek. Vycházíme z toho, že náklady investované do vzdělání (jejich měřením jsme se 
v této práci nezabývali) jsou kompenzovány výnosy či „ekonomickými efekty“ ve třech 
oblastech: 

• V oblasti mzdové tím, že zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním mají vyšší než 
průměrné mzdy. Mzdový efekt stanovíme jako podíl průměrné mzdy kategorie 
„duševních pracovníků“ (podle odvětví OKEČ, protože průměrné mzdy vysokoškoláků 
v roce 2008 nebyly k dispozici) ku průměrné mzdě regionu jako celku. 

• V oblasti ekonomické aktivity vyšší ekonomickou aktivitou vysokoškoláků oproti 
průměru příslušného kraje. Princip konstrukce je stejný jako u mzdového efektu. 

• V oblasti zaměstnanosti lepší zaměstnatelností (nižší nezaměstnaností, než odpovídá 
krajskému průměru) vysokoškoláků. Pro zachování stejného směru působení všech 

                                                           
2  Cit. Mazouch [3], str. 29–35. 
3   Mazouch [3], str. 71, str. 75. 
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efektů (a možnosti stanovit jejich společné působení) byl tento ukazatel stanoven jako 
podíl krajské obecné míry nezaměstnanosti a obecné míry nezaměstnanosti 
vysokoškoláků.  

 

Tab. 1  Rozložení  student ů vysokých škol v krajích ČR  v % (rok 2008) 

Kraj 
Studenti podle 

sídla školy 

Studenti podle 
místa trvalého 

bydliště 

Podíl na 
věkové 

skupině20–29 
let 

1. Hl. m. Praha4 38,8 14,8 26,8 
2. Středočeský 0,5 10,0 19,8 
3. Jihočeský 3,5 6,2 23,6 
4. Plzeňský 4,8 4,6 19,6 
5. Karlovarský 0,4 2,1 16,1 
6. Ústecký 3,2 6,5 18,5 
7. Liberecký 2,5 3,5 19,2 
8. Královéhradecký 2,2 5,0 22,4 
9. Pardubický 2,5 4,7 21,9 
10. Vysočina 0,7 5,1 23,4 
11. Jihomoravský4 20,2 11,5 23,7 
12. Olomoucký 5,6 6,5 24,0 
13. Zlínský 3,6 6,6 26,7 
14.Moravskoslezský 11,6 12,7 24,2 

4 Tyto regiony jako jediné můžeme označit jako výrazně „hostitelské“ regiony, které poskytují 
v podstatné míře vysokoškolské vzdělání studentům z dalších regionů. U ostatní regionů je stav 
vyrovnaný nebo převažuje odchod za studiem do jiných krajů (nejmarkantnější je situace v kraji 
Vysočina). 

Tab. 2  Vědecko výzkumné kapacity a výdaje na výzkum v krajích ČR (rok 2008) 

Kraj 

Zaměstnanci 
ve výzkumu 

na 1000 osob 
(přepočtení) 

Výzkumní 
pracovníci 

na 1000 osob 
(přepočtení) 

Vědci a 
inženýři 

(počet osob) 

Výdaje na 
výzkum (v tis. Kč 

na obyvatele 
kraje) 

1. Hl. m. Praha 17,1 11,0 39,4 18,3 
2. Středočeský 4,3 2,5 16,8 8,0 
3. Jihočeský 3,0 1,3 14,2 3,1 
4. Plzeňský 3,2 1,3 17,0 3,1 
5. Karlovarský 0,4 0,3 6,5 0,3 
6. Ústecký 1,0 0,5 9,1 1,0 
7. Liberecký 3,3 1,7 11,5 3,5 
8. Královéhradecký 2,6 1,3 15,9 2,2 
9. Pardubický 4,3 2,3 14,0 3,9 
10. Vysočina 1,3 0,8 11,9 1,4 
11. Jihomoravský 6,6 4,1 23,0 5,3 
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12. Olomoucký 3,2 1,7 13,4 2,2 
13. Zlínský 3,1 1,4 15,6 2,8 
14. Moravskoslezský 2,3 1,3 12,4 2,1 

 

Tab. 3 Vybrané ekonomické ukazatele kraj ů ČR (rok 2008) 

Kraj 
HDP v PPS 
na obyvatele 

DDD na 
obyvatele 
(tis. Kč) 

Průměrná 
hrubá mzda 

(tis. Kč) 

Obecná míra 
nezaměstnanosti 

(%) 
1. Hl. m. Praha 43,0 229 35,9 1,9 
2. Středočeský 18,8 181 26,4 2,6 
3. Jihočeský 17,2 163 22,8 2,6 
4. Plzeňský 18,4 169 25,0 3,6 
5. Karlovarský 14,3 150 22,8 7,6 
6. Ústecký 15,9 147 24,2 7,9 
7. Liberecký 15,4 156 24,7 4,6 
8.Královéhradecký 17,0 163 23,1 3,9 
9. Pardubický 16,7 159 23,4 3,6 
10. Vysočina 16,9 161 23,5 3,3 
11. Jihomoravský 18,4 165 25,1 4,4 
12. Olomoucký 14,8 155 23,9 5,9 
13. Zlínský 16,3 162 22,7 3,8 
14.Moravskoslezský 16,8 152 24,1 7,4 

 

Výsledky a diskuse 
V roce 2008 působilo v ČR 71 vysokých škol, z toho 26 veřejných, tj. 36,6 % 

z celkového počtu vysokých škol. V jednotlivých krajích se počet vysokých škol pohyboval od 
jedné v pěti krajích (z toho v kraji Středočeském a Karlovarském nepůsobila žádná veřejná 
vysoká škola) po 32 vysokých škol (z toho 8 veřejných) v Hlavním městě Praze. Celkový 
počet zapsaných studentů byl 374766, z toho s českým občanstvím 338435. Na veřejných 
vysokých školách studovalo 296249 studentů, tj. 87,5 % z celkového počtu všech studentů 
s českým občanstvím. Zatímco „průměrná velikost“ vysoké školy, měřená počtem studentů, 
u veřejných škol byla 11394 studentů (od 370 na AVÚ Praha po 48054 na KU Praha), u 
soukromých škol to bylo pouhých 951 studentů (od 7 po 8404 studentů). Počet studujících 
na vysokých školách sídlících v jednotlivých krajích je dán historickým vývojem (tradiční 
akademická centra jako Praha, Brno, Ostrava) , i když někdy (zejména pokud jde o 
soukromé školy) jde o „historii“ poměrně nedávnou. Na pražských vysokých školách 
studovalo 38,8 % z celkového počtu všech studentů, v Jihomoravském kraji to bylo 20,2 % a 
v kraji Moravskoslezském 11,6 %. Na opačném konci spektra jsou kraje Karlovarský (0,4 %), 
Středočeský (0,5 %) a Vysočina (0,7 %). 

Podstatně zajímavější z regionálního pohledu je počet studentů VŠ nikoli podle sídla 
školy, ale podle místa  trvalého bydliště. Zde bychom mohli očekávat v měřítku ČR podstatně 
rovnoměrnější zastoupení obyvatel jednotlivých krajů, což je ovšem pravda pouze částečně. 
První pozici zaujímá opět  Hlavní město Praha (14,8 % z celkového počtu studentů má trvalé 
bydliště v  Praze), Moravskoslezský kraj (12,7 %) a Jihomoravský kraj (11,5 %). Na opačném 
konci spektra se umístily kraje Karlovarský (2,1 %), Liberecký (3,5 %) a Pardubický (4,7 % 
z celkového počtu studentů má trvalé bydliště v uvedených krajích).  Protože tato čísla jsou 
pochopitelně ovlivněna různou velikostí krajů z hlediska počtu obyvatel příslušné věkové 
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skupiny, propočítali jsme následně tato procenta na věkovou skupinu 20–29 let. Z údajů 
v tabulce vyplývá, že kraje s relativně nejvyšším zastoupením studentů VŠ v příslušné 
věkové skupině jsou Hlavní město Praha (26,8 %) a poněkud překvapivě Zlínský kraj (26,7 
%) následovaný Moravskoslezským krajem (24,2 %). Na opačném konci žebříčku se 
nacházejí Karlovarský kraj (16,1 %), Ústecký (18,5 %) a Liberecký kraj (19,2 %). 

Silná akademická centra jsou tradičně nejen vzdělávacími, ale také centry výzkumu a 
vývoje. Tab. 2 přináší regionální přehled některých ukazatelů souvisejících s vědecko 
výzkumnými kapacitami a výdaji s nimi spojenými. Opět vyniká bezkonkurenční postavení 
Hlavního města Prahy, jak pokud jde o personální zajištění, tak i o finanční zabezpečení 
vědy a výzkumu. S velkým odstupem následuje Jihomoravský kraj  následovaný krajem 
Plzeňským a Jihočeským. Velmi špatné postavení vidíme naopak u krajů Karlovarského, 
Ústeckého a kraje Vysočina. 

K charakterizování ekonomické úrovně regionů slouží údaje uvedené v Tab. 3. 

V Tab. 4 jsou uvedeny údaje o vzdělanosti populace a vypočtené ekonomické efekty 
vysokoškolského vzdělání podle krajů ČR. Vycházíme z toho, že náklady investované do 
vzdělání (jejich měřením jsme se v této práci nezabývali) jsou kompenzovány výnosy či 
„ekonomickými efekty“ ve třech oblastech: 

• V oblasti mzdové tím, že zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním mají vyšší než 
průměrné mzdy. Mzdový efekt stanovíme jako podíl průměrné mzdy kategorie 
„duševních pracovníků“ (podle odvětví OKEČ, protože průměrné mzdy vysokoškoláků 
v roce 2008 nebyly k dispozici) ku průměrné mzdě regionu jako celku. Mzdy 
duševních pracovníků jsou o 21 % (Středočeský kraj) až 34 % (Karlovarský, 
Jihomoravský, Zlínský kraj) nad krajským průměrem. 

• V oblasti ekonomické aktivity vyšší ekonomickou aktivitou vysokoškoláků oproti 
průměru příslušného kraje. Jejich ekonomická aktivita je o 20 % (Liberecký kraj) až 
36 % (Olomoucký kraj) vyšší, než odpovídá celokrajskému průměru. 

• V oblasti zaměstnanosti lepší zaměstnatelností (nižší nezaměstnaností, než odpovídá 
krajskému průměru) vysokoškoláků. Pro zachování stejného směru působení všech 
efektů (a možnosti stanovit jejich společné působení) byl tento ukazatel stanoven 
jako podíl krajské obecné míry nezaměstnanosti a obecné míry nezaměstnanosti 
vysokoškoláků. Zde se efekt ukazuje jako nejvýraznější. Nezaměstnanost 
vysokoškoláků  je na  menší než poloviční úrovni proti krajskému průměru v kraji 
Středočeském a ve všech moravských krajích. 

 

Tab. 4 Vzdělání populace a ekonomické efekty vzd ělání 

Kraj 
Vysokoškolsky 

vzdělaná populace 
(v % populace 15+) 

Mzdový 
efekt 

Efekt 
ekonomické 

aktivity 

Efekt 
zaměstnanosti 

1. Hl. m. Praha 25,5 1,22 1,25 1,46 
2. Středočeský 10,1 1,21 1,29 2,16 
3. Jihočeský 10,1 1,29 1,30 1,77 
4. Plzeňský 10,8 1,28 1,29 1,80 
5. Karlovarský 6,3 1,34 1,26 1,62 
6. Ústecký 5,4 1,33 1,35 1,88 
7. Liberecký 7,6 1,27 1,20 1,59 
8. Královéhradecký 10,6 1,27 1,32 1,79 
9. Pardubický 9,7 1,29 1,31 1,20 
10. Vysočina 9,5 1,27 1,33 1,94 
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11. Jihomoravský 13,7 1,34 1,32 2,00 
12. Olomoucký 9,8 1,27 1,36 2,03 
13. Zlínský 9,5 1,34 1,34 2,38 
14. Moravskoslezský 10,9 1,26 1,30 3,22 

 
Celkový ekonomický efekt stanovíme jako součin dílčích efektů. Výsledky jsou 

znázorněny kartogramem na Obr. 1 . Z něho vyplývá, že vysokoškolské vzdělání se v roce 
2008 nejvíce „vyplatilo“ v kraji Moravskoslezském a Zlínském, nejmenší efekt proti krajskému 
průměru přineslo v Pardubickém kraji, Hlavním městě Praze a Libereckém kraji. 

Údaje v Tab.1 až Tab. 4 byly dále podrobeny faktorové analýze, s cílem identifikovat 
skupiny proměnných, které vykazují významné vnitřní vazby a pokusit se je interpetovat. 
Výsledkem jsou čtyři jasně vyrýsované společné faktory, které sdružují tyto ukazatele: 

 
Faktor 1 (podíl na celkové variabilit ě 32 %) 

• počet osob v kategorii „vědci a inženýři“, 
• HDP na 1 obyvatele, 
• disponiblní důchod na 1 obyvatele, 
• obecná míra nezaměstanosti (s opačným účinkem), 
• procento vysokoškolsky vzdělané populace, 
který přesvědčivě dokumentuje vztah mezi zastoupením osob s vysokoškolským 

vzděláním, zejména pak z kategorie „vědců a inženýrů“ a ekonomickou úrovní regionu. 
 

 
 

Obr. 1 Kartogram pro ekonomický efekt vysokoškolského vzd ělání v roce 2008 
v krajích ČR 
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Faktor 2 (podíl na celkové variabilit ě 25 %) 

• studenti podle sídla školy, 
• zaměstnanci ve výzkumu na 1000 obyvatel, 
• výzkumní pracovníci na 1000 obyvatel, 
• výdaje na výzkum v tis. Kč na obyvatele. 
Tento faktor dokumentuje regionální spjatost vzdělávacích kapacit vysokých škol, a 

veškerých vědeckých a vývojových kapacit (tedy nejen vysokých škol). 
 
Faktor 3 (podíl na celkové variabilit ě 25 %) 

• studenti podle místa trvalého bydliště, 
• efekt ekonomické aktivity, 
• efekt zaměstnanosti, 
• celkový ekonomický efekt. 

Zde se dá pouze „pod čarou“ a zcela nezávazně spekulovat o tom, že studenti neodcházejí 
z místa bydliště za studiem (a eventuální profesní kariérou) do jiných regionů, pokud mohou 
očekávat největší návratnost investic do svého studia v kraji svého bydliště. 

 
Faktor 4 (podíl na celkové variabilit ě 12,5 %) 

• průměrná hrubá mzda, 
• mzdový efekt (s opačným účinkem). 

Tento vztah zřejmě stojí za skutečností, že v hospodářsky vyspělejších a vzdělanějších 
regionech je efekt vysokoškolského vzdělání zpravidla nižší, než v regionech méně 
vyspělých a s nižším podílem vysokoškolsky vzdělané populace. 

 
Všechny korelace byly stanoveny jako pořadové (eliminace výjimečného postavení Hl. 

města Prahy, které by jinak muselo být vyloučeno). U některých ukazatelů se očekávané 
párové vztahy s dalšími proměnnými  (které jsou základem i pro faktorou analýzu) 
nepotvrdily a tyto tudíž zůstaly prakticky izolované. 

 

Závěr 
Příspěvek se s využitím dat regionální statistiky ČSÚ za rok 2008 zabývá situací ve 
vzdělávání, výzkumu a vývoji v krajích ČR ve vztahu k jejich ekonomické úrovni. Ekonomický 
efekt vysokoškolského vzdělání autoři spatřují v kombinovaném přínosu  vyšších mezd, 
vyšší ekonomické aktivity a snadnější zaměstnatelnosti osob s vysokoškolským vzděláním 
ve srovnání. Výsledekm kvantifikace ke kartogram, ze kterého vyplývá ekonomický efekt 
vysokoškolského vzdělání v krajích ČR v roce 2008 ve srovnání s průměrem krajské 
populace. Vztahy mezi proměnnými byly analyzovány pomocí párových korelačních 
koeficientů pořadí a na nich založené faktorové analýzy. Výsledky FA ukázaly propojenost 
vzdělávacích a výzkumných a vývojových kapacit krajů, závislost mezi ekonomickou úrovní 
regionu a jeho vzdělaností a výzkumným a vývojovým potenciálem a dále přispěly 
k objasnění negativního vztahu mezi efektem vysokoškolského vzdělání a hospodářskou 
vyspělostí regionu. 
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VYBRANÉ PROBLÉMY EKONOMICKÉ ANALÝZY REGIONÁLNÍCH 
ROZVOJOVÝCH PROJEKT Ů 

 
 
 

Simona Miškolci 
 
 
 
Abstrakt:  
Příspěvek je zaměřen na identifikaci a teoreticko-metodologický výklad potenciálních 
problémů při ekonomické analýze regionálních rozvojových projektů metodou analýzy 
nákladů a přínosů (CBA) a zhodnocení možností budoucího využití této metody v kontextu 
hodnocení příspěvků projektů k udržitelnosti regionálního rozvoje. 
 
Klí čová slova:  
regionální rozvoj, rozvojové projekty, CBA, hodnocení udržitelnosti 
 
 
Abstract: 
The aim of this article is to identify and describe potential limits to economic analysis (CBA) 
in regional development projects appraisal and looks forward to possible future applications 
in the assessment of the contribution to sustainable regional development.  The theoretical and 
methodological framework of CBA is reviewed in the first part of the paper. Second part is 
aimed to discuss limits and potential of CBA in the regional development decision-making 
context.  
 
Key words: 
Regional development, development projects, CBA, sustainability assessment 
 
 
 
Úvod 
  
Regionální rozvojový projekt je v odborné literatuře definován jako systémový návrh alokace 
soukromých nebo veřejných prostředků s územně omezeným dopadem (Ochrana, 2004). 
Z hlediska jeho realizace a řízení jde o soubor technologicky a organizačně souvisejících 
činností, který je ohraničen prostorově a časově a jehož uskutečnění je podmínkou dosažení 
určitého cíle (Fiala, 2004) souvisejícího s prioritami rozvojového programu daného regionu.  
S využitím teorie projektového řízení je možno rozvojové projekty klasifikovat z různých 
hledisek. Příspěvek je zaměřen na identifikaci a teoreticko-metodologický výklad 
potenciálních problémů při ekonomické analýze regionálních rozvojových projektů metodou 
analýzy nákladů a přínosů (CBA) a zhodnocení možností budoucího využití této metody 
v kontextu hodnocení příspěvků projektů k udržitelnosti regionálního rozvoje. Pozornost je 
soustředěna na veřejné rozvojové projekty, které jsou financovány z veřejných zdrojů, a 
jejichž realizace je v procesu demokratického rozhodování při řízení regionálního rozvoje 
zdůvodněna veřejným zájmem.  
Při zpracování bylo využito explanačního výzkumného přístupu, kdy jsou s využitím metod 
analýzy a syntézy poznatků z odborné literatury rozlišeny limity přístupu ekonomické teorie a 
vypovídací schopnosti poznatků získaných metodou analýzy nákladů a přínosů (CBA). 
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Projektově orientovaná ekonomická analýza 
 
 
Hlavním cílem projektově orientované ekonomické analýzy je získání poznatků, které umožní 
navrhovat a realizovat rozvojové projekty s největším přínosem ke zvyšování blahobytu 
obyvatel a udržitelnému rozvoji regionu. Při financování projektů z fondů EU je jejím 
hlavním cílem prokázat, že je třeba a je nezbytné, aby byl daný projekt spolufinancován EU.  
 
V současné době je k tomuto účelu využívána celá řada metod, které je možno podle způsobu 
zpracování ekonomických informací rozdělit do dvou metodických přístupů: 

• metody hodnocení rozsahu a hodnoty spotřeby zdrojů (vstupů);   
• metody hodnocení produktivity a společenských přínosů (výstupů) určitého způsobu 

využití zdrojů (vstupů). 
 
Výhodou prvního metodického přístupu je poměrně snadná aplikace i při hodnocení projektů 
realizovaných ve veřejném zájmu, jejichž výstupy mají často nehmotný charakter a nejsou 
trhem oceněny (veřejné statky a externality). K nevýhodám nákladově orientovaných analýz 
patří zejména skutečnost, že není hodnocena kvalita výstupů projektu. Neposkytuje tak 
dokonalé informace pro podporu rozhodování mezi alternativními rozvojovými projekty a 
vytváří prostor pro neefektivní využívání veřejných prostředků. K nejčastěji aplikovaným 
metodám v této kategorii patří metoda analýzy minimalizace nákladů (CMA - Cost-
Minimisation Analysis), s využitím které je doporučen projekt s nejnižšími očekávanými 
náklady. Je využitelná pouze při rozhodování mezi projekty s kvantitativně i kvalitativně 
shodným výstupem. Doporučen je projekt s nejnižšími náklady (hodnotou spotřebovaných 
zdrojů) na požadovaný výstup. 
Hodnocení produktivity využití zdrojů je založeno na zohlednění vztahu mezi vstupy a 
výstupy jednotlivých projektů a maximalizaci efektivnosti využití zdrojů. K nejjednodušším 
metodám v této kategorii patří metoda analýzy účinnosti nákladů (CEA – Cost-Effectiveness 
Analysis). Využívá vyjádření výstupů ve fyzických ukazatelích či jednotkách, a proto je 
poměrně často aplikovaná u projektů, jejichž výstupy nejsou oceněny (např. projekty ochrany 
přírody apod.). Její využitelnost je omezená zejména při srovnávání projektů s různorodými 
vícečetnými výstupy.  Doporučen je projekt s nejvyšší fyzickým dopadem na jednotku 
nákladů. V kontextu hodnocení příspěvku projektu k udržitelnému rozvoji regionu je 
využitelná zejména jako součást multikriteriální analýzy, kdy fyzické efekty jednotlivých 
projektů jsou dále vyhodnocovány na základě referenčních hodnot udržitelnosti systému. 
K metodám, které jsou schopny při hodnocení projektů zohlednit jak společenskou hodnotu 
spotřebovaných zdrojů, tak společenskou užitečnost výstupů patří metoda analýzy využití 
nákladů (CUA – Cost-Utilisation Analysis), která využívá pro posuzování míry přínosů 
výstupů projektu pro obyvatele jednotek užitečnosti a metoda analýzy nákladů a přínosů 
(CBA – Cost-Benefit Analysis), kde je užitek výstupů vyjádřen v peněžních jednotkách. Obě 
metody mají schopnost zachytit vícečetné výstupy a jejich užitečnost pro člověka ve 
srovnatelných jednotkách, avšak metoda CBA jako jediná umožňuje přímé srovnání 
společenské hodnoty vstupů a výstupů projektu a vyjádření dopadu ve formě čistého 
společenského přínosu v monetárních jednotkách, které umožňují komparaci tržních 
příležitostí. V případě, že jsou zachyceny veškeré společenské náklady a přínosy (včetně 
externalit), je doporučen je projekt, jehož realizace maximalizuje blahobyt obyvatel. 
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Teoreticko-metodologická východiska CBA 
 
Díky výše vysvětlené schopnosti komplexního posouzení a možnosti využití při komparaci 
projektů různého zaměření, je využití CBA povinné pro významné projekty financované 
z veřejných zdrojů. Podle Metodiky CBA přijaté Evropskou komisí pro programovací období 
2007-2013 (2006) je cílem aplikace CBA u regionálních rozvojových projektů identifikovat a 
v peněžních jednotkách vyjádřit (přiřadit jim peněžní hodnotu) veškeré potenciální dopady s 
cílem určit náklady na projekt a přínosy. Výsledky jsou následně agregovány (vyjádřeny čisté 
přínosy) a vyvozeny závěry o tom, zda projekt je žádoucí a stojí za provádění. Náklady a 
přínosy by měly být hodnoceny na základě rozdílu mezi scénářem projektu a situací bez 
projektu.  Kriteriem pro přijetí politiky či projektu podle CBA je, že současná hodnota 
společenských přínosů PV(B) převyšuje současnou hodnotu společenských nákladů PV(C) 
souvisejících s realizací politiky/projektu, formálně vyjádřeno: 
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kde 
T - časový horizont analýzy 
N - počet jednotlivců, jejichž náklady a přínosy jsou zohledňovány 
wi   - distribuční váha hodnot přínosů i-t společenské skupiny 

^

,tiB  - očekávané přínosy i-té sociální skupiny v období t upravené o riziko (očekávaný 
užitek) 

^

,tiC  - očekávané náklady i-té sociální skupiny v období t upravené o riziko 
yi - očekávaná míra růstu příjmů/osobu i-té sociální skupiny v období t 
 e - příjmová elasticita WTP (měřítka přínosů) 
 
(1+eyi)

t- faktor zvyšování přínosů v souvislosti se zvyšující se úrovní příjmů 
s(t) - diskontní sazba v období t (předpoklad proměnlivé diskontní sazby) 
 
V případě, že se nepředpokládá růst přínosů v souvislosti s růstem příjmů, není uplatňována 
procedura distribučního vážení nákladů a přínosů a diskontní sazba je po celý časový horizont 
konstantní, lze rovnici kritérium CBA zapsat zjednodušeně ve tvaru: 
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Alternativní projekty jsou poté posuzovány na základě porovnání současné hodnoty jejich 
čistých ekonomických přínosů (ENPV  Economic Net Present Value), kde 
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Na základě informačních potřeb pro podporu politického rozhodování jsou rozlišovány dvě 
vzájemně propojené analytické úrovně: 

• ekonomická analýza - cílem je prokázat přínos projektu pro rozvoj regionu (projekt je 
z ekonomického hlediska žádoucí a odpovídá cílům regionální politiky a jsou do ní 
zahrnuty veškeré společenské náklady a přínosy projektu (včetně oceněných 
externalit). 

• finanční analýza – cílem je prokázat potřebu a způsob využití veřejných zdrojů pro 
realizaci projektu, a jsou do ní zahrnuty veškeré toky finančních prostředků 
souvisejících s projektem. 

 
 
Výsledky a diskuse: Potenciální omezení vypovídací schopnosti výsledků CBA pro 
podporu rozhodování o projektech regionálního rozvoje 
 
Obecně je možno metodu analýzy nákladů a přínosů využít jako „rozhodovací pravidlo“ pro 
alokaci veřejných zdrojů mezi alternativní rozvojové projekty nebo jako součást komplexního 
hodnocení politik regionálního rozvoje. Má potenciál identifikovat a kvantifikovat zvýšení 
společenského blahobytu (ENPV) v důsledku realizace projektu a uplatnit kriteria utilitární 
etiky a demokratických principů při rozhodování o využití veřejných prostředků. Avšak 
jedním z předpokladů adekvátního využití ekonomických analýz při posuzování významu a 
přínosů projektů pro regionální rozvoj a jejich řízení je nezbytné vymezení vztahů mezi 
standardními kritérii ekonomického hodnocení alokace zdrojů a podmínkami udržitelností 
rozvoje regionu. 
Udržitelný rozvoj je normativním konceptem organizace chování jednotlivců ve společnosti 
zaměřeným na sociálně-ekonomickou prosperitu a environmentální integritu. Zahrnuje 
požadavek rovnosti v rámci a mezi generacemi, uspokojování lidských potřeb a úsilí o lepší 
kvalitu života, stejně jako morální imperativy ochrany přírodních zdrojů a ekosystémů.  
Ekonomická efektivnost využívání regionálních zdrojů je proto významnou, avšak ne 
postačující podmínkou udržitelnosti regionálních rozvojových strategií. Z tohoto důvodu je 
CBA nutno aplikovat jako součást multikriteriálního hodnocení projektových návrhů pro 
rozhodnutí o podpoře nebo zamítnutí projektu. 
Na základě analýzy sekundárních informací z odborné literatury zaměřené na teoreticko-
metodologické předpoklady a zkušenosti s aplikací CBA při hodnocení regionálních 
rozvojových projektů je možno vymezit následující problematické teoretické předpoklady 
CBA: 
� preference jednotlivců jsou považovány za zdroj hodnoty a jsou měřeny ochotou platit 

(WTP) v případě přínosů a ochotou přijmout kompenzaci (WTA compensation) v případě 
nákladů; 

� společnost je chápána zjednodušeně jako soubor jednotlivců (více viz Rodrigues, 2008) ; 
předpokládá se možnost agregace preferencí, tzn. že společenské přínosy/náklady jsou 
jednoduše součtem přínosů/nákladů jednotlivců, přičemž přínosy (benefits) jsou 
definovány jako zvýšení lidského blahobytu (užitku) a náklady (costs) jsou definovány 
jako snížení blahobytu; 

� agregace v čase vyžaduje diskontování (převod budoucích hodnot na hodnotu současnou), 
přičemž diskontní faktor (váhu) DF lze formálně vyjádřit pro každé budoucí období t jako 

( )tt
s

DF
+

=
1

1 ; 

kde s je diskontní sazba (u veřejného projektu by měla být využita společenská diskontní 
sazba, která je zpravidla nižší než soukromá).  
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Kritika uplatnění CBA v souvislosti s prvním teoretickým předpokladem spočívá především v 
etické otázce, zda je možné, aby individuální preference byly faktorem určujícím pravidla 
řízení společnosti ve světě omezených znalostí, zdrojů a racionality, kde lze předpokládat, že 
individuální preference nejsou dokonale vyvinuty (více McCain, 1991). Mohou tak být 
zamítnuty projekty s vysokým, ale jednotlivci nerozpoznaným nebo nedoceněným přínosem 
pro rozvoj regionu.  
Dalším podstatným argumentem proti uplatnění CBA je kritika rozsahu, ve kterém se CBA 
opírá o ekonomickou teorii blahobytu. V reálném světě a společnosti při realizaci projektu 
vždy někdo získává, zatímco jiný ztrácí, což znesnadňuje uplatnění pravidla Pareto-
efektivnosti jako praktického kritéria pro rozhodování o regionálních rozvojových projektech. 
Řešením tohoto teoretického problému je využívání Kaldor-Hicksova kompenzačního testu. 
Kaldor-Hicksův kompenzační test vyjadřuje skutečnost, že jednotlivci, kteří mají z realizace 
projektu prospěch, jsou schopni kompenzovat ty, kteří změnou ztrácejí a ještě mohou získat 
čistý přínos. Formálně vyjádřeno:   
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kde 
WTPi,t

G – ochota i-tého jednotlivce, který v důsledku realizace projektu získává za přínosy 
v období t; 
WTPi,t

L – ochota i-tého jednotlivce, který v důsledku realizace 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 
(vlastnická práva) je vhodné využít míry ochoty přijmout kompenzaci za újmu, která je mu 
způsobena (WTA) a kritérium pro rozhodování je pak možno formálně vyjádřit 
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Avšak aplikací metod ekonomického hodnocení bylo prokázáno, že mezi mírou WTP a WTA 
se v praxi vyskytují výrazné rozdíly, kdy WTA až několikanásobně převyšuje WTP 
hodnoceného statku. Teoreticky je tento rozdíl vysvětlován substitučním a důchodovým 
efektem a omezením racionality jednotlivce (více Hanley, et al. 1997, Adamowicz et al.; 
1993, Hanemann, 1991; Knetsch, 1990, Miškolci, 2009). V praxi je třeba při aplikaci CBA 
v kontextu udržitelnosti tyto metodologické problémy citlivě zohledňovat.   
Dalším potenciálním zdrojem zkreslení výsledků CBA vyplývajícím z využití agregované 
funkce společenského blahobytu je, že hodnocení nákladů a přínosů projektu na bázi 
WTP/WTA je ovlivněno schopností jednotlivců platit (bohatstvím, příjmem). Pro adekvátní 
vyjádření hodnoty čistého přínosu projektu bylo do metodiky aplikace CBA pro hodnocení 
veřejných rozvojových projektů upravena o distribuční vážení nákladů a přínosů(matematický 
výraz 2) tak, aby byla vyšší váha (wi) kladena na přínosy a náklady společenských skupin 
s nižšími příjmy či jinak znevýhodněných. Racionálním zdůvodněním tohoto pravidla je 
proměnlivost mezního užitku, který je pro nižší příjmové skupiny vyšší (více Pearce at al, 
2006). 
Poslední teoretický problém uplatnění diskontování při vyjádření společenské hodnoty 
projektu je také již částečně řešen metodikou aplikace CBA při hodnocení projektů 
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navržených pro spolufinancování EU, která stanovuje maximální výši diskontní sazby na 
5 %1. Problém diskontování spočívá v tom, že budoucím nákladům a přínosům je z pohledu 
současného rozhodování připisována nižší váha. V kontextu hodnocení přínosu projektů k 
udržitelnosti rozvoje regionu diskontování zvyšuje riziko nežádoucích dlouhodobých dopadů 
zvolených rozvojových variant, protože při současném rozhodování je dopadům, které se 
projeví s delším časovým zpožděním, přikládána nižší váha. Tento problém je významný 
zejména při zohledňování environmentálních dopadů regionálních rozvojových projektů.  
 
 
 Závěry 
 
Vypovídací schopnost výsledků CBA pro podporu rozhodování o regionálních rozvojových 
projektech je limitovaná výchozími předpoklady ekonomické teorie. Ve vztahu k udržitelnosti 
poskytuje hodnocení ekonomické efektivnosti projektů metodou CBA významné informace o 
vnímaném společenském přínosu a produktivitě daného způsobu využití regionálních zdrojů. 
Výhodou CBA je možnost hodnocení multifunkčního využití regionálních zdrojů na bázi 
peněžních jednotek, které vyjadřují relativní ekonomickou hodnotu a umožňují komparaci 
alternativních hospodářských příležitostí. Ekonomická analýza regionálních rozvojových 
projektů poskytuje významné informace o změně blahobytu obyvatel v důsledku realizace 
projektu, přičemž implicitně předpokládá možnost vzájemných kompenzací (možnosti směny) 
mezi jednotlivými dopady a ovlivněnými skupinami obyvatel. Tím se dostává do rozporu 
s teorií udržitelnosti, která upozorňuje na limity ekologické a sociální únosnosti a substituce 
kapitálu a vyžaduje využití nekompenzačních metod multikriteriální analýzy.   
Adekvátní a zodpovědné využití výsledků CBA při rozhodování alokaci veřejných zdrojů v 
rozvoji regionu proto předpokládá zohlednění rozpoznaných omezení poznávacích schopností 
tohoto ekonomického vědeckého přístupu. V oblastech, kde nelze předpokládat, že 
individuální preference jsou dokonale vyvinuty a lidské hodnoty relevantně odrážejí 
dynamické souvislosti rozvojových strategií, je úkolem vědeckého výzkumu podporovat 
spolupráci vědců a výzkumníků v multidisciplinárních týmech a nadále zdokonalovat 
metodologii a doplňující způsoby a kritéria získávání poznatků pro podporu společenského 
rozhodování a rozvíjet systémy multikriteriálního hodnocení rozvojových variant.  
Významným úkolem je také neustálé prohlubování komunikace vědeckých poznatků v oblasti 
udržitelnosti rozvoje s veřejností, které z hlediska CBA přispívá ke zdokonalení vnímání a 
rozvoji preferencí pro kritické prvky udržitelnosti rozvoje a zvýšení relevantnosti výsledků 
CBA pro podporu společenského rozhodování na jedné straně, ale také pochopení a správné 
aplikaci metodiky CBA při praktickém hodnocení regionálních rozvojových projektů. 
 
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 
Tematického směru 05: Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního 
zemědělství a opatření agrární a regionální politiky. 
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1 Využití vyšší diskontní sazby musí být zdůvodněno specifickými makroekonomickými podmínkami členské 
země, povahou investora, kdy vyšší diskontní sazba je přípustná např. u PPP projektů, kde jsou předpokládány 
vyšší náklady příležitosti využití kapitálu, či sektorovými souvislostmi (doprava, životní prostředí, energie atd.)  
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Význam etiky pro zvýšení racionality a efektivity v oblasti 
veřejné správy. 

Josef Noži čka 

 

Abstrakt:  
Příspěvek se zabývá významem etických principů pro praxi v oblasti veřejné správy na všech 
jejich úrovních. Je nevšední tím, že se nezabývá pouze náměty a možnostmi odvozenými 
z teoretických úvah. Je zaměřen i na některé náměty pro praxi. 

Klíčová slova:  
Etika, racionální a efektivní veřejná správa, volby, korupce, kontrola, audit, Racionálně-
etokratická unie.  

Abstract:  
This paper deals with the importance of ethical principles in the practice of public 
administration at all levels. It is unusual since does not focus exclusively on theoretical 
issues but also offers some practical applications. 

Key words:  
Ethics, rational and efficient public administration, elections, corruption, supervision, audit, 
Rationally- etocratic union 

 

Úvod  
Již dlouhou dobu pravděpodobně většina inteligentnějších lidí, kteří se zamýšlí nad 

stavem naší současné společnosti dochází k závěru, že úroveň, kvalita, efektivita a zejména 
etika vedení společnosti je v průměru na nízké úrovni, která je dlouhodobě neudržitelná. Toto 
zjištění vyplývá i z mnoha projevů, volebních programů, publikací a dalších informací. Jejich 
autoři se většinou zaměřují na pouhý popis části problémů a končí většinou konstatováním, 
že by se mělo s prezentovanými problémy něco udělat, že je třeba hledat nápravu. Méně 
často přicházejí s návrhy na jejich nápravu a ještě méně často pak s konkrétními řešeními. 
Zcela výjimečně pak autoři navrhují řešení, která jsou v dané ekonomické a politické situaci 
realizovatelná. I když některé návrhy jsou logické, racionální a realizovatelné - v naprosté 
většině se je nepovede realizovat z důvodu nedostatku „politické vůle“ orgánů na příslušné 
úrovni veřejné správy. Pokud se hlouběji zamyslíme nad důvody „nedostatku politické vůle“ 
téměř vždy dospějeme k závěru, že tyto důvody vyplývají z nedostatečné morální úrovně lidí, 
v jejichž kompetenci je o řešení problémů společnosti rozhodovat, jejich nedostatečné 
znalosti o komplexním rozsahu řešených problémů i v jejich neschopnosti efektivně jednat a 
rozhodovat ve prospěch společnosti. Hlavními kriterii rozhodování se stávají stále častěji 
osobní i skupinové zájmy politických stran a jedinců i zájmových skupin, které jsou na 
většinu stran napojeny. Vzhledem k výhodnosti a prakticky jisté beztrestnosti takového 
jednání se stále více vracejí metody bolševického typu uvažování. Zjistíme též, že výraznou 
podporou a usnadněním stále více rozšířené nekompetentní a neetické činnosti a 
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rozhodování je stále rostoucí nezájem většiny společnosti o správu věcí veřejných, zvětšující 
se prostor pro anonymitu a tzv. „kolektivní rozhodování“ bez osobní zodpovědnosti a 
záměrně zmenšovaný prostor pro kontrolu činností a rozhodování ve správě věcí veřejných. 
Lidé, kteří se  snaží o nápravu obtížně nacházejí podporu a možnost prezentace svých 
názorů a informací v mediích (zejména těch, které jsou financovány z obecních finančních 
prostředků) a tak často dospějí po nějaké době k závěru, že jejich činnost nemá smysl. 
Dochází i k extrémům, kdy lidé snažící se kontrolovat, či prověřovat legalitu činností a 
rozhodování jsou různými způsoby zastrašováni. Pokud by tyto trendy ve veřejné správě 
dále pokračovaly, pravděpodobně velice rychle naše společnost dospěje do stavu, kdy bude 
velice obtížné zjednat nápravu. 

To je situace, která je velice nebezpečná pro celou společnost. Společnost, kde neplatí 
legislativa vždy stejně a pro všechny, právo, spravedlnost a smlouvy nejsou vynutitelné vždy 
a pro všechny, činnost vyvolených jedinců je nekontrolovatelná a nepostižitelná, významná 
část veřejných činitelů je nějak zavázaná, zkorumpovaná (či jinak vydíratelná) nemá 
v civilizovaném světě dobrou budoucnost z více důvodů. Pokud i vynecháme principiální 
nepřijatelnost z důvodu její amorálnosti – je nepřijatelná i z důvodů jejím okolím 
neakceptovatelné ekonomické a politické nestability. Riziko nestability vzniká tím, že není 
možno předvídat trendy vývoje a rozhodování, protože nejsou k dispozici objektivní 
informační podklady o podmínkách a významných parametrech pro rozhodování, 
mechanizmech a míře ovlivňování, zkorumpovanosti a vydíratelnosti hlavních aktérů 
rozhodování i o dalších zásadních a významných podmínkách pro rozhodování. Je tedy 
zřejmě na místě zamyslet se nad efektivitou správní činnosti, nedostatky, potřebami 
efektivních (nikoli pouze politicky efektních – z hlediska praxe nevýznamných) změn a 
možnostmi řešení některých zásadních problémů.. 

Veřejná správa, její hlavní úkoly a problémy 
Veřejná správa by měla zabezpečit správu věcí veřejných v jejich celém rozsahu na 

všech úrovních správního rozdělení (státní, regionální, krajské a obecní).  Z hlediska náplně 
lze na všech úrovních rozdělit činnosti veřejné správy na činnosti typu samosprávy a státní a 
přenesené státní správy. Na výkonu veřejné správy by se měly podílet všechny tři moci 
(zákonodárná, výkonná a soudní). Jedním z měřítek vyspělosti společnosti je míra 
nezávislosti a vzájemné neovlivnitelnosti těchto tří složek moci.  

Zde lze sledovat první kardinální problém, ohrožující kvalitu demokracie. Dochází 
k pokusům o vzájemné ovlivňování jednotlivých složek moci. Vrcholem je pak nepostihované 
nerespektování zákonů, rozhodnutí soudů – ale i ducha a znění přísahy veřejných činitelů na 
různých úrovních. Velice často dochází též k ovlivňování činnosti složek státní správy 
složkami samosprávy nebo nadřízenými orgány v případech, kdy to zákon zapovídá. 
Například v průběhu územního nebo stavebního řízení. 

 
Příklady: 

• Stavební orgány velkého města zahájily s investorem velkého logistického 
centra řízení pro zahájení stavby v rozporu se zákonem. Stavba byla však 
dokončena – navíc se veřejná správa zavázala, že bude vybudováno během 
krátké doby dopravní napojení na frekventovanou komunikaci. 

• Existuje i mnoho dalších příkladů povolování černých staveb a povolování změn 
územních plánů v rozporu s platnými územními plány a zájmy obcí. 

• Existuje mnoho příkladů uzavření naprosto nevýhodných nájemních smluv, 
prodejních smluv i dalších typů hospodářských smluv . 

•  
To je usnadňováno nedostatečnou činností kontrolních a represivních složek v celé 

oblasti veřejné správy. Situaci výrazně zhoršuje i to, že Nejvyšší kontrolní úřad nemůže 
přímo kontrolovat ani ty největší excesy v činnostech v oblasti samosprávy. 
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Dva příklady: 
• Lze si jen těžko představit, že předseda kontrolního výboru, který je uvolněným 

funkcionářem, jehož měsíční plat je přibližně trojnásobkem průměrného platu (a 
kromě dalších výhod je členem několika správních i dozorčích rad, kam je 
jmenován na základě dohod politického grémia) bude objektivně prošetřovat 
poklesky a nerespektování legislativních předpisů zastupiteli nebo členy 
politických stran, z jejichž politických klubů jsou delegováni členové politického 
grémia, které může, po vzájemné dohodě, tohoto předsedu bez jakéhokoli 
objektivního zdůvodnění kdykoli odvolat. Je téměř nemožné, aby i morálně 
vyspělý člověk v dnešní době vydržel v takové funkci delší dobu, pokud nemá 
pevnou oporu v legislativě a veřejném mínění. 

• Je přímo alarmující, když nezávislý soud i po opakovaném projednávání (na 
základě odvolání) opakovaně uzná za akceptovatelné tvrzení o existenci justiční 
mafie. 
 

Struč ně k pot řebným zm ěnám a m ožným řešením 
 
Platí staré pravdy: 

      „Vše je v lidech.“ 
      „Když se nechce  je  horší než když se nemůže.“  

„Kapři si rybník nevypustí“ 
„Ryba smrdí od hlavy“ 
 
V současném legislativním systému existuje mnoho možností a kompetencí, které 

nejsou využívány (z nevědomosti nebo i záměrně). Jejich využití by však napomohlo 
k výraznému zlepšení úrovně veřejné správy. Např. povinnost starosty, primátora nebo 
hejtmana a tajemníka nebo ředitele úřadu, že musí v případě, že pokud existuje i jen 
podezření, že jakékoli rozhodnutí nebo usnesení je v rozporu s platnou legislativou (a 
rozhodující orgán rozhodnutí nebo usnesení není ochoten upravit do souladu se zákonem) 
pozastavit výkon rozhodnutí nebo usnesení a předat případ k prošetření nadřízenému 
orgánu. 

Je však mnoho problémů, které pro zlepšení vyžadují výraznější změny systému. Je 
třeba vytvořit podmínky pro vznik takového modelu veřejné správy, který by byl 
optimalizován tak, aby byl dostatečně operativní, efektivní, výkonný – ale i dostatečně 
nezávislý. 

Z výše uvedeného popisu a hlubší analýzy dalších informací vyplývá, že hlavní 
nedostatky lze nalézt v oblastech racionality, efektivity a etiky veřejné správy.  

Nejen systém by měl mít rysy racionálnosti – ale i návrh změn by měl vykazovat tyto 
rysy.  

V kterých oblastech je třeba hledat změny s nejvyšším potenciálem rychlých pozitivních 
změn: 

 
1. Volební systém  (optimalizace volebních obvodů, posílení prvků většinového 

systému /zvětšit počet preferenčních hlasů až na počet volených mandátů, možnost 
preferenční hlasy rozdělit do všech kandidátek, možnost přidělení až devíti hlasů 
jednomu kandidátovi, posílení váhy preferenčních hlasů …atd./, možnost 
odvolitelnosti z mandátu na základě petice nebo referenda nejen jednoho 
funkcionáře – ale např. i celé rady, nebo zastupitelstva, zavedení klouzavého 
mandátu a možnosti pozastavení mandátu…..)) 
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2. Etika v činnosti ve řejné správy  (přesně vymezit hranice konfliktu zájmů, povinné 
zavedení profesních etických kodexů a přísných sankcí za jejich nedodržování, 
přesně formulovat sankce za objektivně prokázanou korupci, zabezpečit možnosti 
maximální, objektivní informovanosti občanů /např. všechny smlouvy, usnesení a 
zápisy z jednání, podklady pro výběrové řízení výsledky všech hlasování /která 
neproběhla jednomyslně/ zveřejňovat /jmenovitě/ na internetu, zabezpečit právo na 
zveřejnění názorů ve všech mediích, které jsou i  jen částečně financovány 
z veřejných prostředků, zavést systém sankcí za porušení volebních slibů, v případě 
přechodu člena politické strany do jiné – ztráta mandátu….atd.)   

3. Podmínky pro výkon ve řejné správy  (zavést v maximální míře princip subsidiarity, 
důsledně oddělit státní správu od samosprávy, všichni zaměstnanci státní správy by 
měli být řádně kvalifikovaní a důsledně apolitičtí, důsledně zavést neomezenou 
konkurenci ve všech oblastech veřejné správy /ekonomické, smluvní i personální/…) 

4. Podmínky pro zabezpe čení objektivní kontroly a auditu činností  (povinnost 
zabezpečovat periodicky i nahodile účinnou kontrolu všech činností, zavést tvrdé 
sankce za odmítání vydávání nebo zveřejnění vyžádaných informací o všech 
činnostech, zabezpečení audio nebo videonahrávek ze všech zasedání 
zastupitelstev a rad obcí …..)                                                                            

5. Podmínky pro zam ěstnanecké i služební pom ěry a odm ěňování  (zavedení 
přísnějšího systému kvalifikačních a rekvalifikačních zkoušek, možnost získání 
definitivy / ale až po složení objektivních a náročných zkoušek/, zavedení 
objektivního konkursního způsobu výběru zaměstnanců, zavedení testů integrity /v 
případě podezření povolit policii i agenta provokatéra/, zavedení kariérního řádu a 
odměňování úměrné míře odpovědnosti….) 

6. Trestní a p řestupková legislativa  (pro pracovníky veřejné správy zavést v případě 
objektivně prokázaných trestných činů násobky trestních sazeb, úměrné násobkům 
výše jejich platů k platu průměrnému, zavést přísné tresty při útocích na veřejné 
činitele, tvrdě trestat křivé svědectví, hrubé verbální útoky a vědomé šíření lží o 
veřejných činitelích, mezi veřejné činitele zařadit učitele, lékaře a ostatní 
zdravotnický personál, záchranáře, hasiče, vojáky v době výkonu služby pro 
veřejnou správu a obsluhu veřejné dopravy ve službě….) 

Závěr 
Na závěr je třeba uznat, že rozsah výše uvedených potřebných změn je rozsáhlý a jeho 

uskutečnění za současné společenské a politické atmosféry pravděpodobně není reálné. O 
projednání a prosazení většiny výše uvedených myšlenek jsem se i já snažil již téměř dvacet 
let a samozřejmě s téměř nulovou úspěšností. Již delší dobu však mám vizi projektu, který je 
modifikací záměru, který původně vznikl v Čechách v třicátých letech minulého století za 
obdobné hospodářské i politické situace. Tenkrát bylo založeno v Praze Ethokratické hnutí, 
které si dalo za úkol: „ Usilovati o to, aby byl vědecky vybudován a prakticky uskutečněn 
společenský řád, jež by byl založen na základních zásadách mravních, jakožto vrcholném 
principu života…“ V úvodním prohlášení zakladatelé hnutí dále uvádí: „…..Jedinou naší 
snahou je přispěti svými silami k tomu, aby poučený a uvědomělý lid se vybavil z duševního 
zmatku a hmotné i mravní bídy…..“ K modifikaci myšlenek tohoto Ethokratického hnutí, tj. 
hnutí, jehož hlavní myšlenkou bylo šíření dobra a probouzení společenského svědomí na 
Racionálně etokratické hnutí je snaha o rozšíření řešených problémů na celou oblast veřejné 
správy, tj. na úsilí o vybudování lepšího systému veřejné správy, budovaného na základě 
racionálních a etických principů. Nejsem totiž přesvědčen o tom, že průměrný občan v naší 
společnosti projeví zájem angažovat se v činnostech spojených s probouzením 
společenského svědomí, protože tato hodnota není v současné době nejen u nás, ale i ve 
světě příliš ceněna. Mám však pocit, že zájem zracionalizovat činnost řízení společnosti na 
základě etických principů v posledních letech silně vzrůstá. I poslední celosvětový vývoj 
naznačuje, že bez vybudování nového společenského systému na základě využití alespoň 
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těch nejvýznamnějších etických principů bude budoucnost pochmurná. Zkusme tedy založit 
nepolitickou unii, což by umožnilo vstup do ní, zapojení do činnosti, či její podporu i všem 
morálně vyspělým členům všech politických stran. Tato Racionálně etokratická unie (REU) 
by měla jako cíl prosazování zejména výše uvedených návrhů a zásad - s hlavním cílem – 
snaha o zlepšení systému celé veřejné správy a správy věcí veřejných. Hlavní podmínkou 
pro možnost vstupu do REU by byla morální bezúhonnost, která umožňuje nezávislé 
rozhodování na základě racionálních úvah - při zachování čistého svědomí. Čistý morální 
profil zabezpečuje i rezistenci vůči ovlivňování a vydírání. Jednotlivé politické strany by 
neměly mít důvod bránit svým straníkům v podpoře tohoto úsilí. Patrně by bylo zajímavé i na 
tomto fóru o možnostech organizace a rozvoje tohoto nepolitického hnutí alespoň trochu 
diskutovat.     
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Analýza demografického vývoje ve  vybraných mikroregionech 
 

Analysis of the demographic development in selected 
microregions 

 

Milan Palát 

Abstrakt:  
Příspěvek je zaměřen na analýzu populačního vývoje mikroregionů Běleč, Lučina, Cézava a 
Podluží. Ve studovaném období dochází k nárůstu středního stavu obyvatel, převažující je 
podíl žen. Hodnoceny byly následující demografické ukazatele – stav obyvatelstva, struktura 
dle pohlaví a věku, úmrtnost, porodnost, sňatečnost, rozvodovost a migrace. Pro vyjádření 
predikce vývoje výše uvedených ukazatelů byly použity metody časových řad. V důsledku 
prodlužující se střední délky života a poklesu úmrtnosti dochází ke stárnutí populace. 
Demografické stárnutí populace je spojeno s řadou ekonomických i sociálních dopadů, které 
si vyžádají řešení jak na celospolečenské, tak i regionální úrovni.  

Klíčová slova:  
populační vývoj, mikroregion, demografie, demografické ukazatele  

Abstract:  
The paper is aimed at the population development analysis of the Běleč, Lučina, Cézava and 
Podluží regions. In the studied period an increase in the mid-year population occurred, the 
proportion of women was predominant. As for demographic indicators, following parameters 
were evaluated: the number of population, the structure of population according to sex and 
age, death rate, birth-rate, marriage rate, divorce rate and migration. To express the 
development prediction of these indicators methods of time series were used. The population 
is getting older due to the extending live expectancy and decreasing mortality rate. The 
demographic aging of the population brings about a number of economic and social impacts, 
which require treatment both on the all-society and regional level.   

Key words:  
population development, microregion, demography, demographic indicators 

Úvod  
Dobrovolné sdružení obcí se označuje pojmem mikroregion, vzniká na základě vlastní 

iniciativy jednotlivých obcí, nikoliv z důvodu rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo ze zákona. 
Obce v něm sdružené společně usilují o ekonomický,  kulturní a sociální rozvoj. Vysoká míra  
propojenosti zdrojů jednotlivých obcí je nutná pro úspěšné dosažení rozvoje všech obcí v 
mikroregionu. Především touto provázaností – integritou – se liší integrovaný venkovský 
mikroregion od pouhého sdružení obcí. Mezi hlavní přednosti mikroregionu řadíme 
následující: mikroregion může získávat peníze na svůj rozvoj sdružení a dále sdílením 
prostředků (finančních i nefinančních) více obcí; mikroregion má možnost použít i finanční 
zdroje, které nemohou využívat obce samy. Výsledky uvedené v příspěvku jsou dílčím 
výstupem projektu MMR č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony“. 
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Materiál a metody 
Cílem práce je analýza populačního vývoje mikroregionů Běleč a Lučina ve sledovaném 

období let 1991–2008, mikroregionu Cézava 1990–2007 a mikroregionu Podluží 1990–2007. 
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 vyrovnány vhodnými regresními 
funkcemi (Palát, 2008, 2009; Palát, Maca 2004, 2005). Zdrojem dat byla databáze Českého 
statistického úřadu, dostupná na internetových www.czso.cz. 
 
Výsledky a diskuse 

  
Mikroregion B ěleč 

Mikroregion Běleč tvoří obce Biřkov, Červené Poříčí, Chocomyšl, Chudenice, Dolany, 
Ježovy, Kaničky, Křenice, Mezihoří, Němčice, Poleň, Švihov, Úboč, Únějovice, Vřeskovice a 
Všepadly. 

Početní stav obyvatelstva mikroregionu Běleč vykazoval v letech 1991–1999 klesající 
průběh hodnot, jak znázorňuje Obr. 1.  Naopak od roku 2000 zaznamenal tento ukazatel 
rostoucí tendenci. V časovém intervalu let 1991–2008 došlo k nárůstu počtu obyvatel o 24 
osob,  v relativním vyjádření se jedná o  0,5 procentní nárůst. Největší úbytek v počtu 
obyvatel byl zaznamenán v roce 1991, stav obyvatel se snížil o 86 osob, tj. z počtu 5231 
v roce 1990 na hodnotu 5145 v roce 1991. K nejvýraznějšímu nárůstu počtu obyvatel došlo 
v roce 2007, kdy se počet obyvatel v regionu zvýšil o 111 osob.   

V mikroregionu Běleč je v letech 1991-2005 patrné převažující zastoupení žen 
v populaci (Obr. 2). Podíl mužů v populaci se do roku 2000 snižoval, naopak od roku 2001 
lze pozorovat zvyšující se zastoupení mužské složky v populaci regionu. Počty žen 
v populaci se do roku 1999 každoročně snižovaly, po zbytek sledovaného období 
zaznamenaly počty žen střídavě rostoucí a klesající tendenci. Početní stavy mužů a žen 
v regionu se během posledních tří sledovaných let téměř vyrovnaly, v roce 2008 dokonce 
počty mužů převýšily počty žen v populaci. Mezi roky 1991 a 2008 klesl podíl žen v populaci 
o 3,1 %. Početní stav mužů v populaci se během sledovaného období zvýšil  o 105 osob, tj. 
nárůst o 4,2 %. 

 

 
Obr. 1: Vývoj stavu obyvatel k 31.12 v mikroregionu B ěleč v letech 1991 -2008 (zdroj dat: 
ČSÚ, zpracování vlastní) 

Při porovnání věkové struktury obyvatel mikroregionu s populací Plzeňského kraje (Tab.1) 
lze konstatovat, že obyvatelstvo regionu stárne rychleji než populace kraje. Podíl osob v 
předproduktivním věku na celkové populaci mikroregionu Běleč byl na konci sledovaného 
období sice vyšší než v kraji (14,8 % v regionu oproti 13,8 % v kraji), ale výrazněji vyšší byl 
v mikroregionu podíl seniorů (16,2 % oproti 15,2 % v kraji). Naopak podíl aktivní složky na 
celkové populaci byl v mikroregionu nižší než v kraji.  Mezi roky 1991 a 2008 vzrostl podíl 
osob ve věku 15-64 let v regionu o 4,5 %, v kraji o 3,8 %.  
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Obr. 2: Vývoj po četního stavu mu žů a žen  v regionu B ěleč v letech 1991-2008 (zdroj dat: 
ČSÚ, zpracování vlastní) 
 
Tab. 1: Struktu ra obyvatelstva dle vybraných v ěkových skupin (zdroj dat: ČSÚ) 
Rok 1991 1995 1999 2004 2008 
Region Běleč 
0 - 14 -  17,0 15,8 14,6 14,6 14,8 
15 - 64 64,5 65,4 67,5 69,5 69,0 
65 + 18,6 18,9 18,0 16,0 16,2 
Plzeňský kraj 
0 - 14 -  19,9 17,8 16,1 14,6 13,8 
15 - 64 67,1 68,6 69,7 70,8 70,9 
65 + 13,0 13,6 14,2 14,6 15,2 

Během sledovaného období dosahoval celkový přírůstek obyvatelstva Regionu Běleč 
převážně záporných hodnot, přírůstek obyvatel v kladném směru byl zaznamenán v letech 
2000-2002 a 2005-2008. Značný podíl na tomto vývoji měla migrace, která po většinu 
sledovaného období nabývala kladných hodnot, pouze v letech 1992, 1993, 1997, 2001, 
2002 a 2004 bylo dosaženo záporného migračního salda. Naopak u přirozeného přírůstku 
převyšovaly po většinu sledovaného období počty zemřelých počty narozených (Obr. 3).  

 
Obr. 3: Vývoj celkového, p řirozeného a mig račního p řírůstku v regionu B ěleč (zdroj dat: 
ČSÚ, zpracování vlastní) 
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Při pohledu na vývoj početního stavu obyvatel v jednotlivých obcích (Obr. 4) je zřejmé, že 
nejvíce populačně posílila obec Švihov (nárůst o 6%). Nejméně příznivý vývoj zaznamenala 
obec Křenice, u níž došlo během sledovaného období k poklesu o 50 procentních bodů ke 
stavu počtu obyvatel v roce 1991. 

Přirozenou měnu obyvatel hodnotíme pomocí ukazatele hrubých měr porodnosti a 
úmrtnosti. Sledované území vykazuje příznivé míry porodnosti, počet živě narozených na 
1000 obyvatel středního stavu dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2004 (12,5 narozených/1000 
obyvatel středního stavu), nejnižší v roce 1998 (5,74 narozených/1000 obyvatel středního 
stavu). Při srovnání hrubé míry porodnosti (hmp) regionu Běleč s krajskými hodnotami lze 
konstatovat, že v letech 1997, 2000-2002 a 2004 se regionální hodnoty hmp pohybovaly nad 
krajskými hodnotami, v ostatních letech regionální porodnost nedosáhla na krajské hodnoty, 
byla tedy podprůměrná (Obr. 5). V Plzeňském kraji se hrubá míra porodnosti v průměru 
pohybovala kolem 9,7 živě narozených na 1000 obyvatel středního stavu.  
 

 
Obr 4: Zm ěna početního sta vu obyvatel v obcích reginu B ěleč oproti roku 1991 (zdroj dat: 
ČSÚ, zpracování vlastní) 

Úmrtnost, hodnocená dle počtu zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu se pohybuje 
nad úmrtností Plzeňského kraje (Obr. 6). V regionu Běleč došlo během sledovaného období 
k poklesu úmrtnosti, o čemž svědčí jak úbytek počtu zemřelých, tak i pokles ukazatele hrubé 
míry úmrtnosti. V absolutním vyjádření zemřelo v regionu roku 2008 o 24 obyvatel méně než 
v roce 1991, tj. pokles o 30%.  

 

 
Obr. 5: Vývoj hodnot hrubé míry porodnosti v letech 1991-2008  (zdroj dat: ČSÚ, zpracování 
vlastní) 
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Obr. 6: Vývoj hodnot hrubé míry úmrtnosti v letech 1991-2008  (zdroj dat: ČSÚ, zpracování 
vlastní) 
 
Hrubá míra úmrtnosti zaznamenala v regionu během sledovaného období pokles z 14,5 ‰ 
na 10,4 zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu. Podobný vývoj ukazatele hrubé míry 
úmrtnosti lze pozorovat i v Plzeňském kraji, kde hodnota hmú poklesla z 12,6 na 10,2 ‰. 

Z obrázku je zřejmé, že s výjimkou let 1992, 1993, 1997, 2001 a 2004 se hodnoty 
přirozeného přírůstku obyvatel pohybovaly pod hodnotami přírůstku obyvatelstva stěhováním 
(Obr. 7). Celkový přírůstek obyvatelstva byl tedy z velké části ovlivňován přírůstkem 
v důsledku stěhování.  

V regionu Běleč je během sledovaného období střídavě patrná převaha vystěhovalých 
nad přistěhovalými a naopak (Obr. 8). Celkově se v letech 1992-2008 do regionu 
přistěhovalo 2181 obyvatel a vystěhovalo 2080 osob. Celkový migrační zisk činil 101 
obyvatel. 

 

 
Obr. 7: Porovnání p řirozeného p řírůstku a přírůstku st ěhováním v mikroregionu B ěleč 
v letech 1992-2008  (zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 
 

Během sledovaného období let 1991-2008 se početní stav populace mikroregionu Běleč 
zvýšil o 24 osob, na tomto navýšení počtu obyvatel se z 90 % podílela migrace. S výjimkou 
let 2004 a 2008 dosahoval přirozený přírůstek obyvatel záporných hodnot.   

V mikroregionu Běleč je patrná převaha žen v populaci, avšak jejich podíl na celkové 
populaci mírně klesá. Na počátku sledovaného činil podíl žen v populaci regionu 51,7 %, 
zatímco v roce 2008 se ženy na celkové populaci podílely „jen“ 49,9 procenty.  

166



 

 
Obr. 8: Vývoj po čtu p řist ěhovalých a  vyst ěhovalých v mikroregionu B ěleč v letech 
1992-2008 (zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 
 
 
Mikroregion Lu čina 

Mikroregion Lučina tvoří obce Brod nad Tichou, Broumov, Ctiboř, Částkov, Dlouhý 
Újezd, Halže, Chodský Újezd, Kočov, Lesná, Lom u Tachova, Milíře, Obora, Studánka, 
Tachov, Tisová a Zadní Chodov. 

Z obrázku 9 je patrné, že od roku 1991 do roku 1996 se početní stav obyvatel v regionu 
Lučina zvyšoval. V roce 1997 byl zaznamenán mírný pokles v počtu obyvatel, který byl 
následován růstem početního stavu obyvatelstva až do roku 2000. V letech 2001 – 2004 se 
počty obyvatel v regionu mírně snižovaly. Od roku 2005 zaznamenal ukazatel početního 
stavu obyvatel rostoucí tendenci. V časovém intervalu let 1991-2008 došlo k nárůstu počtu 
obyvatel o 440 osob, v relativním vyjádření se jedná o 2,5 procentní nárůst. Největší úbytek 
v počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 1997, stav obyvatel se snížil o 71 osob, tj. z počtu 
18099 v roce 1996 na hodnotu 18028 v roce 1997. K nejvýraznějšími nárůstu počtu obyvatel 
došlo v roce 2007, kdy se počet obyvatel v regionu zvýšil o 115 osob.  
 

 
Obr. 9: Vývoj stavu obyvatelstva k 31.12. v mikroregionu Lu čina v letech 1 991-2008 
(zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 
 
V mikroregionu Lučina je v letech 1991–1995 patrné převažující zastoupení mužů v populaci. 
Po celé sledované období lze pozorovat zvyšující se zastoupení žen v populaci regionu (Obr. 
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10). Od roku 1992 do roku 1994 se podíl mužské populace mírně zvyšoval, po zbytek 
sledovaného období zaznamenaly počty mužů střídavě klesající a rostoucí tendenci. Mezi 
roky 1991 a 2008 vzrostl podíl žen v populaci o 4,3 %. Početní stav mužů v populaci se 
během sledovaného období snížil o 0,6 %.  

 
Obr. 10: Vývoj po četního stavu mu žů a žen v regionu Lu čina v letech 1991-2008 (zdroj 
dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 
 

Při porovnání věkové struktury obyvatel mikroregionu Lučina s populací Plzeňského 
kraje (Tab. 2) lze konstatovat, že obyvatelstvo kraje stárne rychleji než populace regionu. 
Podíl osob v předproduktivním věku na celkové populaci regionu Lučina byl na konci 
sledovaného období sice vyšší než v kraji (14,9 % v regionu oproti 13,8 % v kraji), ale 
výrazněji vyšší byl v kraji podíl seniorů (15,2 v kraji oproti 11,9 v regionu). Naopak podíl 
aktivní složky na celkové populaci byl v mikroregionu vyšší než v kraji. Mezi roky 1991 a 
2008 vzrostl podíl osob ve věku 15-64 let v regionu i v kraji o 3,8 %. 

 
Tab. 2: Struktura obyvatelstva dle vybraných v ěkových skupin (zdroj dat: ČSÚ) 
Rok 1991 1995 1999 2004 2008 
Region Lučina 
0-14 let 22,8 20,7 18,2 16,2 14,9 
15-64 let 69,5 70,8 72,1 73,1 73,3 
65 a více let 7,8 8,5 9,7 10,6 11,9 
Plzeňský kraj 
0-14 let 19,9 17,8 16,1 14,6 13,8 
15-64 let 67,1 68,6 69,7 70,8 70,9 
65 a více let 13,0 13,6 14,2 14,6 15,2 
 

Během sledovaného období dosahoval celkový přírůstek obyvatelstva regionu Lučina 
převážně kladných hodnot, záporný přírůstek obyvatel byl zaznamenán v letech 1997, 2001, 
2003, 2004, 2006. Značný podíl na tomto vývoji měl přirozený přírůstek, který po celé 
sledované období dosahoval kladných hodnot, počty narozených převyšovaly počty 
zemřelých. Naopak u přírůstku stěhováním bylo téměř po celé sledované období 
dosahováno záporného migračního salda (Obr. 11).  

Při pohledu na vývoj početního stavu obyvatel v jednotlivých obcích je zřejmé, že nejvíce 
populačně posílila obec  Lom u Tachova o 39 %. Nejméně příznivý vývoj zaznamenala obec  
Tachov, u níž došlo během sledovaného období k poklesu o 2,6 procentních bodů ke stavu 
obyvatel v roce 1991 (Obr. 12). 
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Obr. 11: Vývoj celkového, přirozeného a migračního přírůstku v regionu Lučina (zdroj dat: 
ČSÚ, zpracování vlastní) 
 
 
 

 
Obr. 12:  Zm ěna početního stav u obyvatel v obcích regionu Lu čina oproti roku 1991  
(zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 
 

Sledované území vykazuje příznivé míry porodnosti, počet živě narozených na 1000 
obyvatel středního stavu dosáhl nejvyšší hodnoty na počátku sledovaného období, tedy 
v roce 1991 (11,9 narozených /1000 obyvatel středního stavu), nejnižší v roce 1999 (8,1 
narozených/1000 obyvatel středního stavu). Při srovnání hrubé míry porodnosti regionu 
Lučina s krajskými hodnotami lze konstatovat, že v letech 1999, 2005 a 2007 se regionální 
hodnoty hmp pohybovaly pod krajskými hodnotami, v ostatních letech převyšovala regionální 
porodnost krajské hodnoty, byla tedy nadprůměrná (Obr. 13). V Plzeňském kraji se hmp 
v průměru pohybovala kolem 9,7 živě narozených na 1000 obyvatel středního stavu.  

Úmrtnost, hodnocená dle počtu zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu se pohybuje 
pod úmrtností Plzeňškého kraje (Obr. 14). V regionu Lučina došlo během sledovaného 
období k nárůstu úmrtnosti, o čemž svědčí jak nárůst počtu zemřelých, tak i vzestup hodnot 
ukazatele hrubé míry úmrtnosti. A absolutním vyjádření zemřelo v regionu roku 2008 o 27 
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obyvatel více než v roce 1991, tj. nárůst o 17,6 %. Hrubá míra úmrtnosti zaznamenala 
v regionu během sledovaného období nárůst z 8,6 ‰ na 9,8 zemřelých na 1000 obyvatel 
středního stavu. Opačný vývoj ukazatele hrubé míry úmrtnosti lze pozorovat i v Plzeňském 
kraji, kde hodnota hm poklesla z 12,6 na 10,2 ‰.  
 

 
Obr. 13: Vývoj hodnot hrubé míry porodnosti v letech 1991-2008  (zdroj dat: ČSÚ, zpracování 
vlastní) 
 

 

 
Obr. 14: Vývoj hodnot hrubé míry úmrnosti v letech 1991-2008  (zdroj dat: ČSÚ, zpracování 
vlastní) 
 

Z obrázku 15 je zřejmé, že s výjimkou let 1998, 2005 a 2007 se hodnoty přirozeného 
přírůstku obyvatel pohybovaly nad hodnotami přírůstku obyvatelstva stěhováním. Celkový 
přírůstek obyvatelstva byl tedy z velké části ovlivňován přírůstkem v důsledku porodnosti.  

V regionu Lučina je během sledovaného období střídavě patrná převaha vystěhovalých 
nad přistěhovalými a naopak (Obr. 16). Celkově se v letech 1992-2008 do regionu 
přistěhovalo 8419 obyvatel a vystěhovalo 8616 osob. Celková migrační ztráta činila 197 
obyvatel.  
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Obr. 15: Porovnání p řirozeného p řírůstku a přírůstku st ěhováním v mikroregionu 
Lučina letech 1992-2008 (zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 
 
 

 
Obr. 16: Vývoj po čtu p řist ěhovalých a  vyst ěhovalých v mikroregionu Lu čina v letech 
1992-2008 (zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 
 
 
Mikroregion Cézava 

Mikroregion Cézava se rozkládá na území tří okresů: Brno–venkov, Břeclav a Vyškov a 
tvoří ho obce Blučina, Kobylnice, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nikolčice, Otmarov, Otnice, 
Rajhradice, Sokolnice, Telnice, Těšany, Újezd u Brna, Žatčany a Město Židlochovice. 

K datu posledního sčítání lidu (1.3.2001) měl mikroregion Cézava 20,2 tis. trvale bydlících 
obyvatel, což znamenalo asi 13% podíl populace okresu Brno - venkov. Rozloha 
sledovaného území (156,6 km²) tvoří 14% rozlohy celého okresu Brno-venkov. Hustota 
zalidnění je poměrně vysoká (129 obyvatel na 1 km2), oproti okresní hustotě zalidnění je o 
něco nižší a s průměrem za celou Českou republiku (130 obyvatel na 1 km²) zcela 
srovnatelná. K 31.12.2007 žilo v tomto regionu 21 721 obyvatel, z toho 10 688 mužů a 
11 033 žen. Celkem počet obyvatel vzrostl od roku 1990 do roku 2007 o 897. Ve 
sledovaném období 1990–2007 se počet obyvatel od roku 1991 stále zvyšoval. Došlo 
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k nárůstu o 897 středního stavu obyvatel (z původního počtu 20 524  v roce 1990 na 21 421 
v roce 2007). K nejvyššímu nárůstu došlo v roce 2007 o 422 obyvatel. Na obr. 17 je zřejmý 
stoupající trend vývoje středního stavu obyvatel mikroregionu Cézava. Časová řada vývoje 
středního stavu byla vyrovnána polynomem druhého stupně  
(y´ = 10,924x2 – 131,59x + 20 187). Predikce středního stavu obyvatelstva pro rok 2009 je 
21 925 obyvatel. Z analýzy vývoje hodnot indexu stáří vyplývá stárnutí populace ve 
sledovaném mikroregionu. Převažující je podíl žen v populaci. Ve věku 0–14 let je více 
chlapců, než děvčat, stejně je tomu i u skupiny 15–64 let. Ve věku 65 let a více výrazně 
převažují ženy. Důvodem je vyšší úmrtnost mužů.  
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Obr. 17: St řední stav obyva tel mikroregionu Cézava v letech 1990–2007 (zdroj dat: ČSÚ, 
zpracování vlastní) 

 
Z obr. 18 vyplývá, že strukturu populace mikroregionu Cézava lze označit za regresivní, to 

znamená, že dětská složka početně nedosahuje zastoupení složky postreprodukční, početně 
ji nenahrazuje a rozdíl mezi těmito složkami se stále zvyšuje.  

Vývoj porodnosti v mikroregionu Cézava po roce 1990 měl klesající průběh až do roku 
1996. Po roce 1997  počet narozených dětí kolísal a krátce došlo opět k poklesu. Od roku 
2003 je trend vývoje porodnosti pouze stoupající. Rodit začínají  silné ročníky 70. let, které 
odkládaly založení rodiny na pozdější dobu. 

Hrubá míra úmrtnosti kolísá od maxima v roce 1990–14,86 ‰, po minimum 9,07 ‰ v roce 
1999. Na konci sledovaného období v roce 2007 měla hrubá míra úmrtnosti hodnotu 11,06 
‰.  Tento klesající  trend je důsledkem větší naděje dožití.  
Jasně klesající trend lze vypozorovat i u vývoje potratovosti. V roce 1992 byla hodnoty hrubé 
míry potratovosti 7,36 ‰ a v roce 2007 to bylo 2,05 ‰. Počet potratů se snížil na 30 % roku 
1992. 

Ačkoli sňatečnost ve sledovaném mikroregionu od roku 2003 mírně stoupá, celkově lze 
od roku 1991 pozorovat klesající trend vývoje. Nejméně sňatků (74) bylo uzavřeno v roce 
2001. Hrubá míra sňatečnosti v tomto roce byla 3,65 sňatků na 1 000 obyvatel. Stoupající 
trend má  vývoj rozvodovosti. Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 1992 (28 rozvodů), nejvyšší 
v roce 2006 (69 rozvodů). Celorepublikový trend poklesu porodnosti v devadesátých letech 
se projevil také na Cézavě. S výjimkou let 1991 a 1998 se přirozený přírůstek obyvatel 
pohybuje od roku 1996 v záporných hodnotách. Opačný vývoj  byl zjištěn u statistiky 
přistěhovalých a vystěhovalých, kde lze sledovat  trvale kladné migrační saldo za sledované 
období. Časová řada hodnot celkového přírůstku obyvatel (Obr. 19) byla vyrovnána 
polynomem druhého stupně (y´= 1,6109x2 - 8,9288x + 5,0196). Obdobně časová řada 
hodnot přirozeného přírůstku obyvatel (y´= 0,5737x2 - 11,634x + 7,201) a časová řada 
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hodnot přírůstku obyvatel migrací (y´= 1,0373x2 + 2,7055x - 2,1814). K nejvyššímu nárůstu 
počtu obyvatel migrací došlo v roce 2007 – o 610 obyvatel. Do budoucna se dá očekávat 
pokračování tohoto trendu vývoje.  
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Obr. 18: Podíl d ětské, reproduk ční a postreproduk ční složky na populaci mikroregionu 
Cézava (zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 
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celkový přírůstek mikroregionu Cézava vývoj celkového přírůstku obyvatel
 

Obr. 19: Vývoj celkového přírůstku obyvatel v mikroregionu Cézava  v letech 1990–2007 
(zdroj dat: ČSÚ, zpracování vlastní) 

 
Obce mikroregionu Cézava se rozrůstají, vznikají zde satelitní městečka, případně bytové 

komplexy. Vzhledem k poloze v blízkosti Brna jsou pro obyvatele krajského města, hledající 
nové možnosti bydlení atraktivní lokalitou. 

Ve sledovaném období 1990–2007 došlo v mikroregionu Cézava 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 má klesající 
tendenci, naopak stoupající má rozvodovost. V posledních letech dochází i k nárůstu 
porodnosti.  
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Region Podluží 
Region Podluží tvoří 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 (Tab.  3, Obr. 20.) 
 

Tab. 3: St řední stav obyvatelstva Regionu Podluží a Jihomoravského kraje (zdroj dat: 
ČČSÚ) 

Rok 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 
2007/1994 

(%) 
Region Podluží  
celke
m 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  
celke
m 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 
 

 
Obr. 20: Predikce vývoje stř edního stavu ob yvatelstva 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.  

Na růst počtu obyvatel má vliv především migrace. Je převaha žen v populaci, avšak 
jejich podíl mírně klesá (Obr. 21). 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 
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Podluží se setkáváme s problémem stárnutí obyvatelstva. Vypovídá o něm index stáří, který 
měl po celé období rostoucí tendenci (Obr. 22).  

 

 
Obr. 21: Vývoj st ředního stavu mu žů a žen v Regionu Podluží  (zdroj dat: ČSÚ, zpracování 

vlastní) 

 

 
Obr. 22: Vývoj indexu stá ří Regionu Podlu ží 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 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 
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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. 23). 
 

 
Obr. 23: 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 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. 24). Naopak u 
přirozeného přírůstku převažoval po celou dobu počet zemřelých nad narozenými. 
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Obr. 24: Vývoj p řirozeného, migra čního a celkového p řírůstku 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. 25).  
 

 
Obr. 25: Vývoj po čtu p řist ěhovalých a  vyst ěhovalých 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 
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dopravní dostupnost regionu mohou napomáhat k větší podnikatelské aktivitě a k vytváření 
pracovních příležitostí. 
 

Shrnutí  
Cílem příspěvku bylo posoudit  odlišnosti ve vývoji demografických charakteristik 

vybraných mikroregionů. Hodnoceny byly následující demografické ukazatele - úmrtnost, 
porodnost, sňatečnost, rozvodovost a migrace. Pro vyjádření predikce vývoje výše 
uvedených ukazatelů byly použity metody časových řad. V důsledku prodlužující se střední 
délky života a poklesu úmrtnosti dochází ke stárnutí populace.  

V mikroregionu Běleč došlo ve sledovaném období 1991–2008 k nárůstu středního stavu 
obyvatel, převažující je podíl žen. V průběhu sledovaného období došlo ke snížení úrovně 
úmrtnosti, naopak došlo ke zvýšení úrovně porodnosti i celkového přírůstku obyvatelstva. 
Populace mikroregionu Běleč stárne, což je v souladu s trendy zaznamenanými jak 
v Plzeňském kraji, tak v České republice. 

V mikroregionu Lučina je v letech 1991–1995 patrné převažující zastoupení mužů 
v populaci. Po celé sledované období 1991–2008 lze však pozorovat zvyšující se zastoupení 
žen v populaci regionu. Přirozený přírůstek dosahoval po celé sledované období kladných 
hodnot, počty narozených převyšovaly počty zemřelých. Naopak u přírůstku stěhováním bylo 
téměř po celé sledované období dosahováno záporného migračního salda. Úmrtnost, 
hodnocená dle počtu zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu se pohybuje pod úmrtností 
Plzeňškého kraje. V regionu Lučina došlo během sledovaného období k nárůstu úmrtnosti. 

V mikroregionu Cézava došlo ve sledovaném období 1990–2007 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 má klesající 
tendenci, naopak stoupající má rozvodovost. V posledních letech dochází i k nárůstu 
porodnosti. 

V 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. 

Demografické stárnutí populace je spojeno s řadou ekonomických i sociálních dopadů, 
které si vyžádají řešení jak na celospolečenské, tak i regionální úrovni. Stárnutí obyvatelstva 
by mělo být kompenzováno celou řadou opatření, která mají za úkol minimalizovat negativní 
dopady tohoto jevu, např. na regionální úrovni by měla být vhodně zvolena kapacita 
veřejných pečovatelských, zdravotnických a školských zařízení.  
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Spoločné obecné úrady ako jedna z foriem 
zabezpečovania kompetencií obcí 

 

Common municipal offices as one of form to provide the 
competencies of municipalities 

Viera Papcunová 

Abstrakt:  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení umoţ ňuje obciam a mestám zriaďovať 
spoločné obecné úrady na základe dobrovoľnosti a vzájomnej výhodnosti. Spoločné obecné 
úrady vykonávajú najmä úlohy súvisiace s prenesenými kompetenciami zo štátu, ktoré obce 
získali v procese decentralizácie verejnej správy, ale vyuţí vajú ich aj na výkon tzv. 
originálnych kompetencií. Spoločný obecný úrad nemá právnu subjektivitu, je len spoločnou 
úradovňou vo veciach presne stanovených v zmluve o spoločnom úrade pre zmluvné obce. 

Príspevok na príklade vybraných spoločných obecných úradov vysvetľuje podstatu 
fungovania a financovania takýchto inštitúcií. 

Kľúčové slová:  

Spoločný obecný úrad, prenesené kompetencie, decentralizácia verejnej správy 

Abstract: 

The law No. 369/1990 Ld. about creation of municipality to give the possibility for 
municipalities and towns to create common municipal offices. The base of these offices is 
spontaneity and mutual benefit. These offices to provide competences which municipalities 
got in the process of decentralization of public administration but also provide original 
competencies. Common municipal offices have no legal authority; it acts as an office for 
matters specified in the contract on the joint office of the contracting community. 

The paper to describe functions and financing for example of choosing common 
municipal offices.  

Key words: 
Common municipal offices, load competencies, decentralization of public administration 
 
Úvod 

Miestna samospráva predstavuje relatívne samostatný a ucelený systém budovaný so 
základnými cieľmi, a to zabezpečovanie potrieb verejnej správy na miestnej úrovni. Táto 
činnosť môţ e byť efektívna a funkčná jedine vtedy, ak je tu moţ nosť vyuţí vania 
zodpovedajúcich právnych, ako aj ekonomických prostriedkov. Základom pôsobnosti 
miestnej samosprávy  sú vţ dy úlohy, ktoré smerujú k uspokojovaniu predovšetkým záujmov 
miestneho spoločenstva.  

Na efektívnejšie zvládnutie výkonu niektorých kompetencií, môţ u obce na základe zmlúv 
o zriadení spoločného obecného úradu vytvárať spoločné obecné úrady. Spoločný obecný 
úrad nemá právnu subjektivitu, je len spoločnou úradovňou vo veciach presne stanovených 
v zmluve o spoločnom úrade pre zmluvné obce. Spoločné obecné úrady vykonávajú úlohy, 
záleţ itosti, zamerané najmä na plnenie prenesených kompetencií zo štátu  ale aj na výkon 
tzv. samosprávnych kompetencií. 

Potvrdzujú to aj Belajová – Baláţ ová (2004), ktoré okrem toho, ţ e potvrdzujú, ţ e 
spoločný obecný úrad nemá právnu subjektivitu a je len spoločnou úradovňou vo veciach 
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presne stanovených v zmluve o spoločnom úrade pre zmluvné obce nedochádza 
k obmedzeniu identity príslušných obcí a ich právne postavenie sa nemení. Podľa autoriek 
sú hlavné úlohy spoločných obecných úradovní najmä: 

- odborná príprava podkladov na rozhodovaciu činnosť príslušných starostov 
v správnom konaní, 

- odborná príprava návrhov na normotvornú právomoc obcí (príprava návrhov 
všeobecne záväzných nariadení obce), 

- príprava podkladov na rozhodovanie obecných zastupiteľstiev príslušných obcí 
a orgánov nimi zriadených, 

- ďalšie funkcie napr.: spoločná podateľňa a výpravňa písomností 
Podľa Neubauerovej (2010) je pri rozhodovaní o vzniku spoločného úradu veľmi dôleţ itá 

voľba relevantných kritérií, na základe ktorých sa jednotliví predstavitelia obcí uvaţ ujúci 
o zlúčení ich obecných úradov rozhodujú o výhodnosti takejto interkomunálnej spolupráce: 
pri voľbe a posudzovaní ide predovšetkým o ekonomickú výhodnosť, odbornosť, 
administratívnu nenáročnosť a ďalšie kritéria na určenie modulu finančnej spoluúčastí 
jednotlivých obcí. Okrem toho je podľa autorky nevyhnutné prihliadať i na počet, frekvenciu 
vykonávaných úkonov v obci a obsluhovanom území, ich administratívu, odbornú 
a materiálovú náročnosť a kvalifikačné nároky na pracovníkov.  

Cieľ a metódy  

Na vysvetlenie fungovania a financovania Spoločných obecných úradov sme si pre 
analýzu vybrali Spoločné obecné úrady so sídlom v Pezinku a v Šaštíne - Stráţ ach. 
Spoločné obecné úrady vznikajú v zmysle Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení 
a zabezpečujú prevaţ ne kompetencie vyplývajúce zo zákona č. 413/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC. 
 

Výsledky 

Spoločný obecný úrad so sídlom v Pezinku 
Spoločný obecný úrad v Pezinku bol zriadený zriaďovacou zmluvou 1.1 2003 medzi 

obcami Limbach, Viničné, Vinosady a Slovenský Grob a mestom Pezinok kedy sa dohodli, 
ţ e  zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zmluvne sa zaviazali  na zabezpečení plnenia 
úloh na jednotlivých úsekoch Spoločného obecného úradu v Pezinku vyplývajúce z  § 2 
zákona č. 413/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na VÚC. Vzniknutý spoločný úrad zabezpečoval nasledovné kompetencie: 

 úsek územného plánovania a stavebného poriadku, pôsobnosť stavebného úradu (§ 
2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z. z.), 

 úsek vyvlastňovacieho konania (v zmysle Čl. II zákona č. 103/2003 Z.z.), 
 úsek pozemných komunikácií (§ 2 písm. a/ zákona č. 416/2001 Z. z.), 
 úsek vodného hospodárstva (§ 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách), 
 úseku ochrany prírody (§ 2 písm. f/ zákona č. 416/2001 Z. z.). 
Po piatich rokoch fungovania Spoločného obecného úradu so sídlom v Pezinku sa 

mesto dohodlo so zmluvnými obcami na zrušení Spoločného obecného úradu v Pezinku. 
Hlavnou príčinou zániku Spoločného obecného úradu bolo nedostatok kvalifikovaných 
pracovníkov na úseku stavebného poriadku. 

Plnenie úloh tak začali zabezpečovať od 1.8.2008 na novozriadenom Spoločnom 
obecnom úrade v obci Viničné na základe novej zriaďovacej zmluvy s obcami Viničné, 
Limbach a Slovenský Grob ale uţ  bez mesta Pezinok. Spoločný obecný úrad je 
organizačnou súčasťou Obecného úradu vo Viničnom zastúpený 2 výkonnými pracovníkmi, 
ktorý plnia úlohy vyplývajúce z vymedzenia úloh na jednotlivých úsekoch  v predmete zmluvy 
o zriadený Spoločného obecného úradu so sídlom vo Viničnom. 

Financovanie činnosti súvisiacej zo zabezpečením Spoločného obecného úradu na 
jednotlivých úsekoch je vykonávaný z nasledovných zdrojov: 
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 Decentralizačnou dotáciou v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnený niektorých zákonov ide 
o dotácie resp. transfery prenesených  kompetencií zasielané obci Viničné, ktorý je 
sídlom Spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh 
štátnej správy. Dotácie sú zasielané z príslušných Krajských úradov na účet obce 
Viničné zriadené pre účel ľahšieho účtovania a odstránenia preúčtovania platieb od 
obcí zdruţ ených v spoločnom obecnom úrade. 

 Mesačnými platbami obcí na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov, 
súvisiacich s výkonom predmetu činnosti zakotvené v zriaďovacej zmluve 
Spoločného obecného úradu a s tým súvisiacich úhrad prevádzkových a mzdových 
nákladov vzniknutých pri zabezpečovaní činnosti Spoločného obecného úradu 
v rozsahu, v ktorom nie sú pokryté decentralizačnou dotáciou a výnosmi zo 
správnych poplatkov a pokút. Platby sú realizované formou štvrťročné zúčtovanie 
platieb do 14 dní prvého mesiaca príslušného štvrťroka na účet obce Viničné 
zriadeného na tento účel. 

 
   Tab.1: Príjmy Spoločného obecného úradu za obdobie rokov 2005 – 2008 v € 

rok 2005 2006 2007 2008 

Decentralizačná 
dotácia 

18  024,30 24 928,63 24 928,63 25 924,45 

Správne poplatky 1 327,76 9 958,17 9 958,17 18 256,65 

Spolu 19 352,06 34 886,8 34 886,8 44 181,1 

    Zdroj: rozpočty Spoločného obecného úradu, vlastné spracovanie 

Celkové príjmy Spoločného obecného úradu sa počas analyzovaného obdobia 
výraznejšie nemenili. Niţ ší objem príjmov v roku 2005 v porovnaní s rokom 2006 bol 
spôsobený niţ šou decentralizačnou dotáciou, ktorá bola pridelená Spoločnému obecnému 
úradu. V roku 2008  zvýšenie príjmov spôsobil nárast nielen decentralizačnej dotácie ale aj 
príjmov zo správnych poplatkov.  

 
   Tab.2: Výdavky Spoločného obecného úradu za obdobie rokov 2005 – 2008 v € 

rok 2005 2006 2007 2008 

Mzdy + odvody 18 965,45 71 234,15 86 702,52 100 146,06 
Cestovné náhrady 

tuzemské 
1 659,70 165,97 331,94 331,94 

Energie + vodné stočné 2 290,38 1 560,11 1 560,11 1 958,44 
Poštovné + 

telekomunikačné sluţ by 18 256 9 958,18 9 958,18 11 617,87 

Vybavenie kancelárie 4 979,08 829,85 1 460,53 2 456,34 
Všeobecný materiál 1 991,63 2 323,57 2 157,60 2 721,90 

Poistenie, nájom 
a oprava strojov, prístrojov 

a zariadení 
5 476,10 6 705,17 4 879,50 4 613,95 

Všeobecné sluţ by 3 020,65 2 389,96 3 020,65 3 253 
Spolu 56 638,99 95 166,96 110 071,03 127 099,50 

   Zdroj: rozpočty Spoločného obecného úradu, vlastné spracovanie 
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 V rámci výdavkov Spoločný obecný úrad kaţ doročne vynakladá najväčší objem 
finančných prostriedkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pre svojich zamestnancov. 
Druhou najvyššou poloţk ou sú sluţ by spojené s komunikáciou s okolím a s vybavovaním 
kaţ dodennej administratívy. Vyššie výdavky spojené s vybavením kancelárií v roku 2005 
súviseli s dovybavovaním zariadení kancelárií Spoločného obecného úradu. 

 
Obr.1: Participácia nákladov jednotlivých obcí na prevádzku Spoločného obecného úradu 

Zdroj: interné materiály Spoločného obecného úradu, vlastné spracovanie 
      

 Participácia jednotlivých obcí na nákladoch Spoločného obecného úradu sa odvíja od 
veľkosti obce. Neplatí to však na podiele obcí v prípade rozdielu medzi príjmami 
a výdavkami. Je to riešené buď fixnou zloţ kou vo výške 25% rozdielu, táto zloţ ka zahŕňa 
všetky skryté náklady na správu činnosti Spoločného obecného úradu, alebo pohyblivou 
zloţ kou vo výške 75% rozdielu prepočítaného percentom obyvateľov obce .  

Po 1.štvrťroku  2008 sa percentuálne prepočítavanie na obyvateľov zmenilo na  výšku 
80% pohyblivou zloţ kou rozdielu a vo výške 20 % fixnou zloţ kou, z dôvodov toho, ţ e 
Spoločný obecný úrad uţ  nebol naďalej  so sídlom v Pezinku alebo novozriadený SOU so 
sídlom v obci Viničné. 
 

Spoločný obecný úrad so sídlom v meste Šaštín - Stráže 

Spoločný obecný úrad v meste Šaštín- Stráţ e  bol zriadený zriaďovacou zmluvou 3.1. 
2003 medzi obcami  Čary, Smolinské, Kuklov a mestom Šaštín- Stráţ e kedy sa dohodli, ţ e 
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zmluvne sa zaviazali  na zabezpečení plnenia úloh 
na jednotlivých úsekoch Spoločného obecného úradu v Šaštíne- Stráţ ach  vyplývajúce z  § 2 
zákona č. 413/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na VÚC. Zmluvné obce takisto zriaďujú Spoločnú podateľňu a výpravňu písomnosti na 
úseku zverenej pôsobnosti a Spoločný archív. Spoločný obecný úrad zabezpečuje 
nasledovné úlohy: 

 úlohy na úseku územného plánovania- územné konanie, vydávanie územných 
rozhodnutí 

 a úlohy na úseku  stavebného poriadku, pôsobnosť stavebného úradu (§ 2 písm. e/ 
zákona č. 416/2001 Z. z.), stavebné konanie 

 úlohy na úseku pozemných komunikácií (§ 2 písm. a/ zákona č. 416/2001 Z. z.), 
 úlohy na úseku ochrany prírody (§ 2 písm. f/ zákona č. 416/2001 Z. z.). 
Spoločný obecný úrad je organizačnou súčasťou Mestského úradu v Šaštín - Stráţ e je 

zastúpený 1 zamestnancom a administratívnou silou., ktorý plnia úlohy vyplývajúce 
z vymedzenia úloh na jednotlivých úsekoch  v predmete zmluvy o zriadený Spoločného 
obecného úradu so sídlom v meste Šaštín - Stráţ e. Štatutárnym orgánom 
v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a v majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa 
Spoločného obecného úradu je primátor mesta Šaštín- Stráţ e. Činnosť Spoločného 
obecného úradu riadi prednosta Mestského úradu v Šaštíne- Stráţ ach, ktorý za túto činnosť 
zodpovedá primátorovi mesta Šaštín - Stráţ e. 
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Na financovaní  Spoločného obecného úradu sa podieľajú obce najmä príjmami 
z decentralizačnej dotácie, transfermi obcí na činnosti na jednotlivých úsekoch, správnymi 
poplatkami, príjmom z pokút  a pod. Príjmy z pokút uloţ enými za priestupky na úseku 
stavebného úradu sú polročne poukázané zmluvným obciam  podľa miestnej príslušnosti. 
 

    Tab.3: Príjmy Spoločného obecného úradu za obdobie rokov 2005 – 2008 v € 
rok 2005 2006 2007 2008 

Decentralizačná 
dotácia 5 642,97 5 510,19 5 742,55 5 788,89 

Správne poplatky 2 210,71 2 828,12 2 380 3 559,18 

Spolu 7 853,68 8 338,31 8 122,55 9 437,07 

    Zdroj: rozpočty Spoločného obecného úradu, vlastné spracovanie 
 
 

 Obdobne ako pri Spoločnom obecnom úrade v Pezinku aj Spoločný obecný úrad 
v meste Šaštín -  Stráţ e má príjmy predovšetkým z decentralizačnej dotácie, ktorá tvorí viac 
ako 70% kaţ doročných príjmov Spoločného obecného úradu. Decentralizačná dotácia je 
účelovo viazaná na výkon prenesených kompetencií, ktoré obce získali od štátu v procese 
decentralizácie verejnej správy. Celkový objem týchto finančný prostriedkov sa počas 
analyzovaného obdobia výraznejšie nemenil. 
 
    Tab.4: Príjmy Spoločného obecného úradu za obdobie rokov 2005 – 2008 v € 

rok 2005 2006 2007 2008 

Mzdy + odvody 3 599,98 4 173,28 4 506,84 4 357,43 
Poštovné + 

telekomunikačné 
sluţ by 

789, 30 984,10 896,22 2 389,96 

Všeobecný materiál 338,74 331,94 307,01 307,01 
Všeobecné sluţ by 1 455,79 1 349,23 1 236,44 1 440,62 

Spolu 6  183,81 6 838,55 7 036,51 7 054,4 

    Zdroj: rozpočty Spoločného obecného úradu, vlastné spracovanie 
 

 
Výdavky spojené so zabezpečovaním kompetencií tvorili  počas analyzovaného obdobia 

druhú najvyššiu skupinu výdavkov Spoločného obecného úradu. Tieto výdavky predstavovali 
v roku 2005 na úseku stavebného poriadku celkovú výšku 1454,02 € (43 804,-Sk), na 
úsekoch cestnej dopravy a pozemných komunikácii celkovú výšku 1,76 € (53,-Sk) čiţ e 
celkové výdavky tejto poloţ ky boli vo výške 1455,79 € (43 857,-SK). 

 Výdavky spojené zo všeobecným materiálom v roku 2005 boli na úseku stavebného 
poriadku vo výške 336,98 € (10 152,-Sk) a na úseku cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii vo výške 1,76 € (53,-Sk). Celkové výdavky súvisiace zo všeobecným materiálom 
boli vo výške 338,74 € (10 205,-Sk). 

V ďalších analyzovaných rokoch sa výška výdavkov pre jednotlivé kompetencie, ktoré 
zabezpečuje Spoločný obecný úrad výraznejšie nemenila. 

Aj pri tomto Spoločnom obecnom úrade môţ eme vidieť, ţ e participácia jednotlivých obcí 
na celkových nákladov spoločného obecného úradu súvisí s veľkosťou jednotlivých obcí 
(obrázok 2). 

Kaţ dá obec sa podieľa na rozdiele príjmov a výdavkov buď fixnou zloţ kou % rozdielu, 
táto zloţ ka zahŕňa všetky skryté náklady na správu činnosti SOU alebo pohyblivou zloţ kou 
vo výške  % rozdielu prepočítaného percentom obyvateľov obce . 
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Obr.2: Participácia nákladov jednotlivých obcí na prevádzku Spoločného obecného úradu 

Zdroj: interné materiály Spoločného obecného úradu, vlastné spracovanie 
  

Záver: 

Z výsledkov analýzy sme dospeli k zisteniu, ţ e najrozšírenejším účelom zakladania  
spoločných obecných úradov pre obce resp. aj mesta je schopnosť vykonávať právomoci 
v oblasti stavebného konania. To znamená, ţ e  daný Spoločný obecný úrad pripraví 
potrebné podklady, ale oficiálne rozhodnutia vydáva konkrétny starosta Spoločného 
obecného úradu na základe zriaďovacej zmluvy. Počet zamestnancov v úrade sa odvodzuje 
od rozsahu úloh, ktorý má úrad plniť. Zamestnanci úradu nie sú v pracovnoprávnom vzťahu k 
úradu, ale plnia len jeho úlohy. V pracovnoprávnom vzťahu  sú zamestnanci  k jednotlivým 
obciam alebo k obci, ktorá je sídlom úradu.  

Príjmy Spoločných obecných úradov sú úzko naviazané predovšetkým na príjmy zo 
štátneho rozpočtu vo forme decentralizačnej dotácie, keďţ e ide o úlohy, ktoré obce získali od 
štátu v rámci procesu decentralizácie verejnej správy. 

Na základe analýzy poskytovaných sluţi eb vybraných Spoločných obecných úradov sme 
zistili, ţ e podstatným problémom fungovania Spoločných obecných úradov je hlavne 
financovanie a komunikácia medzi zmluvnými obcami na riadením a fungovaní činnosti na 
jednotlivých úsekov  zriadeného spoločného obecného úradu na  a mechanizmom vstupu 
a neskôr výstupu zo spoločných obecných úradov.  
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Vliv regionu na nákladovost rostlinných produkt ů 

Influence of region on plant products costs 

Jana Polá čková 

 

Abstrakt: 
V příspěvku jsou zpracovány náklady produktů rostlinné výroby v regionálním členění 
s využitím dat výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, které se 
v nynější podobě organizuje od roku 1995. Vedle výpočtu úplných vlastních nákladů 
v členění podle regionů (NUTS2) je provedeno také porovnání rozdílů v nákladech mezi 
regiony a výrobními oblastmi. 

Klíčová slova: 
úplné vlastní náklady, reprezentativní šetření, region (NUTS2) 

Abstract: 
The paper processes the costs of plant products in the dependence on the regional 
classification with usage of data from representative inquiry regarding the costs and 
revenues of agricultural products. The representative inquiry has been carried on in a way of 
nowadays methodology since 1995. The paper investigates the calculation of total costs in 
the dependence on the regions (NUTS2) as well as the differences in costs between regions 
and cropping areas. 

Key words: 
total costs, representative inquiry, region (NUTS2) 

Úvod 
Výsledky pravidelného výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských 

výrobků, které se v ÚZEI (dříve VÚZE) organizuje podle jednotné metodiky od roku 1995, se 
každoročně zpracovávají a publikují za šetření celkem a v členění podle tří skupin výrobních 
oblastí (1. kukuřičná a řepařská, 2. bramborářská, 3. bramborářsko-ovesná a horská). 

V navazujících analýzách se zpravidla zpracovávají rovněž výsledky v závislosti 
na intenzitě výroby, tzn. v rostlinné výrobě pro stanovené intervaly hektarových výnosů 
jednotlivých plodin. Vzhledem k zaměření konference jsou v tomto příspěvku zpracovány 
výsledky výběrového šetření za rok 2008 v regionálním členění. 

 

Cíl 
Cílem příspěvku je zpracovat úplné vlastní náklady produktů rostlinné výroby z dat 

výběrového šetření o nákladech a výnosech za rok 2008 v regionálním členění a zjistit, zda 
region ovlivňuje nákladovost rostlinných produktů. 
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Metodika 
Kalkulace vlastních nákladů ve vnitropodnikovém účetnictví zemědělských podniků, 

které poskytují data pro výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, 
vycházejí z certifikované metodiky kalkulací nákladů v zemědělství (Poláčková a kol. 2010). 
Jde o metodu kalkulace úplných vlastních nákladů. Metodika stanoví jednotný kalkulační 
vzorec a metody kalkulace. V rostlinné výrobě se používá rozčítací metoda kalkulace, při 
které se celkové náklady dané plodiny rozčítají na jednotlivé výrobky (např. zrno a sláma 
u obilovin) podle koeficientů stanovených zmíněnou metodikou kalkulací nákladů 
v zemědělství. Dále jsou stanoveny postupy pro sledování a rozpouštění nákladů 
pomocných činností a režijních nákladů. 

Pro výběrové šetření se u každého respondenta výběrového šetření se zjišťují podklady 
o nákladech a výnosech za všechny výkony RV, ŽV, pomocných a nezemědělských činností, 
které se vyskytují v daném podniku. To umožňuje kontrolovat úplnost rozkalkulování 
celopodnikových nákladů v členění podle sledovaných položek k jednotlivým výkonům. 

Podklady o nákladech a výnosech se u většiny respondentů přebírají automatizovaně 
z matričních souborů vnitropodnikového účetnictví. Současně se provádí agregace a sjednocení 
údajů z analytických nákladových a výnosových účtů tř. 5 a 6 a z příslušných účtů 
vnitropodnikového účetnictví do stanovených nákladových a výnosových položek (zhruba 90 
nákladových a 50 výnosových položek). K hodnotovým údajům se doplní požadované naturální 
údaje a provedou se základní kontroly vstupních dat. 

Výsledné údaje se vypočítají metodou váženého aritmetického průměru za šetření celkem 
a za příslušné skupiny respondentů. V rostlinné výrobě je váhou výměra sklizňových ploch. 

Pro výpočet nákladů rostlinných produktů v regionálním členění byly použity stejná metoda 
a postup zpracování. 

Zpracování náklad ů v regionálním  členění 
Identifikační charakteristiky jednotlivých respondentů umožňují zpracovat výsledky 

šetření v regionálním členěním. Zapojení konkrétních podniků do šetření je ovlivňováno 
řadou faktorů (poskytování dat je dobrovolné, firmy zajišťující sběr dat pracují v určité oblasti, 
finanční prostředky na sběr dat jsou omezené) a přes dlouhodobou snahu o doplňování 
dalších vhodných podniků není výběrový soubor respondentů ideálně rozložen v rámci celé 
ČR. Navíc zemědělské podniky mají různou výrobní strukturu a jednotlivé plodiny nejsou 
zastoupeny ve všech podnicích a oblastech. 

 

Vhodnost dat výb ěrového šet ření pro zpracování náklad ů v regionálním členění 
Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za rok 2008 se 

zúčastnilo 258 respondentů disponujících kvalitním vnitropodnikovým kalkulačním 
účetnictvím (zemědělská družstva, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, 
v omezeném počtu i podniky fyzických osob, popř. jiných právních forem), které odpovídá 
požadavkům výběrového šetření. Většinou jde o podniky, které souběžně poskytují data 
do sítě FADN CZ. 

Z celkového počtu respondentů v roce 2008 byl jeden podnik pouze s živočišnou 
výrobou, tzn. že data rostlinné výroby poskytlo celkem 257 podniků. Z hlediska 
reprezentativnosti výběrového šetření je důležitým ukazatelem výměra sklizňových ploch 
dané plodiny zařazená do zpracování a její podíl na celkové výměře sklizňových ploch v ČR. 
U většiny z 23 plodin, za které byly zpracovány a publikovány výsledné náklady za rok 2008, 
zahrnuje šetření více než 10 % celkových sklizňových ploch příslušné plodiny v ČR. Z tohoto 
hlediska je šetření dostatečně reprezentativní. 

V první fázi řešení byla provedena analýza, zda výběrový soubor respondentů vůbec 
umožňuje zpracovat reprezentativní výsledky v regionálním členění. Proto byl za všechny 
plodiny zpracován přehled o počtu podniků podle krajů (NUTS3) a podle regionů (NUTS2). 
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Ze 14 krajů byli respondenti šetření zastoupeni ve 12 (mimo Prahu a Moravskoslezský kraj). 
To se promítá i do zastoupení v NUTS2 – z 8 regionů se respondenti šetření vyskytují v 6 
z nich. Počet respondentů u jednotlivých plodin a za šetření celkem v členění podle regionů 
(NUTS2) uvádí tabulka 1. 

 
Tab. 1: Počet respondent ů šetření podle plodin a region ů (NUTS2) 

Plodina Střední 
Čechy

Jiho-
západ

Severo-
západ

Severo-
východ

Jiho-
východ

Střední 
Morava

Šetření 
celkem

Pšenice ozimá 26 52 24 21 62 31 217
Pšenice jarní 5 4 4 3 11 3 30
Žito 5 23 6 7 28 7 77
Ječmen ozimý 20 38 12 19 30 12 131
Ječmen jarní 26 37 24 12 61 34 195
Oves 9 35 9 10 26 8 98
Tritikále 9 26 8 11 11 8 73
Kukuřice na zrno 8 5 6 0 16 18 53
Hrách 2 6 4 3 11 3 29
Řepka 24 45 14 17 50 26 177
Mák 8 10 3 6 16 21 64
Slunečnice na semeno 4 1 2 0 7 2 16
Cukrovka 6 0 7 2 5 14 34
Brambory konzumní 9 9 1 10 19 4 53
Chmel 2 0 10 0 0 2 14
Vinné hrozny 0 0 0 0 11 1 12
Kukuřice na siláž 19 47 17 21 52 29 186
Ostatní jednoleté pícniny 4 8 5 14 22 4 57
Víceleté pícniny na o.p. 20 32 17 16 43 23 151
Louky 17 50 8 24 46 24 170
Pastviny 0 6 8 6 7 10 37
Jablka 2 1 3 0 6 5 17
Meruňky 0 0 2 0 3 0 5
Šetření celkem 29 52 30 28 78 40 257  

Zdroj: Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za rok 2008, UZEI 

 

Některé regiony zejména u speciálních plodin nejsou v šetření zastoupeny, popř. je 
jejich počet nižší než 3, což je minimální počet, pro průměr, který lze podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě publikovat. Proto jsou v tomto příspěvku uvedeny 
vypočtené vlastní náklady pouze pro plodiny, které tuto podmínku splňují ve  všech 
sledovaných regionech. 

 

Úplné vlastní náklady v členění podle region ů (NUTS2) 
Z vypočtených výsledků jsou v tabulce 1 uvedeny úplné vlastní náklady celkem v Kč/ha 

sklizňových ploch a v Kč/t hlavního výrobku pro nejdůležitějších 13 plodin, které se pěstují 
ve všech oblastech. Pro srovnání jsou v posledním sloupci tabulky uvedeny průměrné údaje 
za šetření celkem. 
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Tab. 2: Náklady vybraných plodin v č lenění podle region ů (NUTS2) 

Plodina Měrná 
jednotka

Střední 
Čechy

Jiho-
západ

Severo-
západ

Severo-
východ

Jiho-
východ

Střední 
Morava

Šetření 
celkem

Pšenice ozimá Kč/ha 19 806 16 448 15 228 20 827 19 514 24 431 19 127
Kč/t 2 695 2 722 2 398 3 185 2 711 2 874 2 726

Pšenice jarní Kč/ha 14 867 12 877 18 671 16 391 14 825 20 092 15 362
Kč/t 2 559 2 751 4 029 4 351 2 660 3 265 2 881

Žito Kč/ha 21 450 12 737 7 792 15 315 15 906 12 934 14 313
Kč/t 2 999 2 476 1 858 2 512 2 450 2 151 2 448

Ječmen ozimý Kč/ha 17 156 15 661 12 626 16 760 16 482 19 824 16 358
Kč/t 2 712 3 006 2 333 3 360 2 677 2 835 2 837

Ječmen jarní Kč/ha 18 135 14 982 13 073 16 601 16 258 21 297 16 896
Kč/t 2 983 3 201 2 678 3 630 2 627 2 965 2 841

Oves Kč/ha 11 029 10 795 10 096 13 689 12 807 11 357 11 411
Kč/t 3 909 2 738 3 228 3 072 2 485 2 936 2 768

Tritikále Kč/ha 16 533 13 008 16 761 17 186 13 181 13 123 14 511
Kč/t 2 698 2 444 3 718 3 156 2 142 2 396 2 623

Řepka Kč/ha 23 713 21 629 20 801 23 546 23 269 24 853 22 873
Kč/t 7 342 7 556 6 675 7 809 7 475 7 375 7 395

Mák Kč/ha 24 432 19 983 25 208 23 447 22 399 27 322 24 143
Kč/t 34 928 28 221 22 511 29 624 27 065 38 016 31 164

Kukuřice na siláž Kč/ha 23 933 21 008 20 879 21 306 22 336 25 759 22 413
Kč/t 734 673 685 565 616 624 647

Ostatní jednoleté Kč/ha 12 879 10 160 16 626 13 716 13 035 13 369 13 018
pícniny Kč/t 711 555 756 684 623 517 638
Víceleté pícniny Kč/ha 8 622 6 358 9 984 10 790 10 247 9 803 9 366
na orné půdě Kč/t 268 206 375 307 295 247 278
Louky Kč/ha 5 703 4 128 4 956 5 281 5 414 4 922 4 906

Kč/t 396 268 335 339 357 379 328  
Zdroj: Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za rok 2008, UZEI 

Vliv regionu (NUTS2) na nákladovost pšenice ozimé 
Protože ve výsledných nákladech zpracovaných v členění podle regionů se mohou 

projevovat vlivy rozdílného zastoupení výrobních oblastí v daném regionu, byly zpracovány 
(stejně jako u výsledků za šetření celkem) u každého regionu náklady v členění podle tří 
skupin výrobních oblastí (K a Ř kukuřičná a řepařská, B bramborářská, BO a H 
bramborářsko-ovesná a horská). 

Jako příklad jsou v příspěvku uvedeny výsledky za pšenici ozimou, která se pěstuje 
ve všech výrobních oblastech a vzhledem k celkovému počtu respondentů v šetření se 
vyskytuje v publikovatelném počtu ve všech sledovaných regionech (mimo region Jihozápad, 
ve kterém se kukuřičná a řepařská výrobní oblast vůbec nevyskytuje). 

 
Tab. 3: Náklady pšenice ozimé v č lenění podle region ů a oblastí (K č/ha) 

Výrobní oblast Střední 
Čechy

Jiho-
západ

Severo-
západ

Severo-
východ

Jiho-
východ

Střední 
Morava

Šetření 
celkem

Rozdíl mezi 
regiony (%)

K a Ř 20 702  - 16 216 20 600 18 853 25 426 20 264 45,5
B 17 883 16 914 16 637 21 417 21 054 21 872 18 993 27,6
BO a H 20 111 15 088 10 478 19 984 17 908 16 111 16 589 58,1
Region celkem 19 806 16 448 15 228 20 827 19 514 24 431 19 127 48,1
Rozdíl mezi 
oblastmi (%) 14,2 11,1 40,4 6,9 16,1 38,1 19,2 x

 
Zdroj: Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za rok 2008, UZEI 
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V tabulce 3 jsou vypočteny celkové vlastní náklady v Kč na 1 ha sklizňových ploch 
pšenice ozimé, v tabulce 4 náklady na 1 t zrna. V jednotlivých sloupcích jsou náklady 
v členění podle regionů (NUTS2) a za šetření celkem. 

V posledním sloupci obou tabulek je uveden rozdíl minimálních a maximálních hodnot 
v procentickém vyjádření pro danou skupinu výrobních oblastí mezi regiony (šetření celkem 
= 100 %). 

V posledním řádku obou tabulek je uveden rozdíl minimálních a maximálních hodnot 
v procentickém vyjádření pro daný region mezi skupinami výrobních oblastí (region 
celkem = 100 %)  
 
 

Tab. 4: Náklady pšenice ozimé v č lenění podle reg ionů a oblastí (K č/t) 

Výrobní oblast Střední 
Čechy

Jiho-
západ

Severo-
západ

Severo-
východ

Jiho-
východ

Střední 
Morava

Šetření 
celkem

Rozdíl mezi 
regiony (%)

K a Ř 2 777  - 2 402 4 065 2 580 2 898 2 702 61,5
B 2 492 2 664 2 849 2 807 2 836 2 747 2 719 13,1
BO a H 2 767 2 931 2 152 3 522 2 744 2 909 2 811 48,7
Region celkem 2 695 2 722 2 398 3 185 2 711 2 874 2 726 28,9
Rozdíl mezi 
oblastmi (%) 10,6 9,8 29,0 39,5 9,4 5,6 4,0 x

 
Zdroj: Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za rok 2008, UZEI 

 

Z procentického srovnání minimálních a maximálních hodnot v obou tabulkách vyplývá, 
že větší rozdíly se projevují mezi regiony, než mezi výrobními oblastmi, a to u obou 
nákladových ukazatelů, přičemž rozdíly nákladů na 1 t zrna jsou většinou menší, než 
procentické rozdíly nákladů na 1 ha sklizňových ploch.  

 

Diskuse 
Kromě dřívějších dílčích pokusů jde o první souhrnné zpracování nákladů jednotlivých 

plodin z dat výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků 
v regionálním členění. Již samotná analýza výběrového souboru z hlediska rozložení v rámci 
regionálního členění ČR přináší náměty pro zlepšení jeho struktury v dalších letech. 

Základní porovnání nákladů zpracovaných v členění podle regionů i výrobních oblastí 
ukazují vliv regionu na nákladovost rostlinných produktů. 

K hlubšímu poznání tohoto vlivu by bylo vhodné analyzovat rozdíly zpracovaných 
průměrných hodnot i podnikových dat v jednotlivých regionech vhodnými statistickými 
metodami.  

Shrnutí: 
Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků umožňuje zpracovat 

poměrně reprezentativní výsledky v členění podle regionů (NUTS2). Vzhledem k celkovému 
počtu respondentů v šetření a jejich rozložení v rámci území ČR u většiny plodin nelze 
zpracovat hodnověrné výsledky za jednotlivé kraje (NUTS3). 

Z porovnání nákladů mezi regiony a skupinami výrobních oblastí se větší rozdíly 
projevují u výrobních oblastí. 
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Regionální aspekty environmentální informatiky 

Regional aspect of environmental informatics 

Petr Polster 

Abstrakt 
Informační a  komunikační  technologie prostupují skrytě nebo  i otevřeně celou naší  praxí  a 
utváří  náš  život.  Životní  prostředí  na  naší  planetě  je  velmi  frekventovanou  a  diskutovanou 
otázkou ve sdělovacích prostředcích, na politické, ekonomické i vědecké úrovni, a často i při 
běžných  rozhovorech  mezi  lidmi.  Výsledky  monitoringu  životního  prostředí  (přírodních 
i humánních složek) v České  republice  jsou veřejně publikovány v numerické podobě  (data 
z terénních měření i odvozované indikátory) a v podobě mapové (GIS) na serverech různých 
úrovní  veřejné  správy.  Veřejná  publikace  regionálních  indikátorů  popisujících  přírodní  a 
humánní  složky  životního  prostředí  je  prakticky  nulová,  a  to  jak  v podobě  tištěné,  tak 
i elektronické. Podobně je tomu při popisech území nějakým způsobem chráněných (přírodní 
památky a rezervace, Natura 2000 atd.), poněkud lepší je situace u historických a částečně 
u technických objektů. Komplexní popis životního prostředí regionů chybí. 

Klíčová slova: 
ICT; životní prostředí; environmentální informace; veřejné informace; regionální informace 

Abstract 
Information and communication technology diffuse through the whole of our current practices 
and form all our  life. Just  in  the media, at political, economic and scientific  level, and often 
even in normal conversation among people is the environment of the globe very frequented 
and  discussed  question.  The  results  of  the  environment  monitoring  (natural  and  human 
components too) in Czech Republic are published at numeric form (in the form of from field 
measurements data and derived indicators) and GIS form at any servers of various levels of 
public  administration.  Environment  indicators  are  nationwide;  publication  of  regional 
indicators  describing  natural  and  human  components  of  environment  is  null  practically, 
namely  in  print  or  electronic  form.  Like  situation  is  in  describing  of  safe  territory  (natural 
survivals,  NATURA2000  etc.),  somewhat  better  is  situation  near  historical  and  technical 
objects. Environment complex description of region territory is missing. 

Key words: 
ICT; environment; environmental information; public information; regional information 

Úvod 
V současné  době  na  život  člověka  asi  nejmarkantněji  působí  vlivy  informačních  a 
komunikačních  technologií  (ICT),  které  náš  život  otevřeně  nebo  skrytě  velmi  výrazně 
ovlivňují,  včetně  naší  pohody,  seznamování  se  s  okolním  světem  a  jeho  upravování  dle 
našich cílů a potřeb. Postupně také nabývá na významu a veřejné mínění stále více ovlivňuje 
vývoj životního prostředí. Zde se mísí jak složky přírodního prostředí, které člověk stále více 
svou činností upravuje a případně i devastuje, tak i složky antropogenní, které si člověk pro 
sebe utváří – a naše civilizace na nich mnohdy staví více  jak na složkách přírodních. Je to 
dáno  tím, že stále větší množství  lidí žije pouze v podmínkách antropogenního prostředí a 
přírodním prostředím je (alespoň zdánlivě) málo ovlivněno.
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Cíl 
Cílem  tohoto příspěvku  je  zjistit,  zda  regionální orgány  veřejné  správy, případně obce 

v mikroregionech,  naplňují  zákonné  zadání,  tj.  zda  environmentální  informace  dávají 
k dispozici  občanům  prostřednictvím  sítě  Internet,  zda  jsou  tyto  informace  součástí 
webových prezentací, jak složitý je k nim přístup, jaká je jejich úroveň a v jaké podobě jsou 
prezentovány (přehledy, texty, popisy, indikátory životního prostředí, mapy, GIS atd.). 

Metodika 
Pro  smysluplný  lidský  život  jsou  potřebné  nejen  dobré  podmínky  materiální,  ale  kromě 
dalších  potřeb  i  znalosti  o prostředí,  v němž  člověk  žije.  Tato  potřeba  je  vyjádřena 
i v legislativních normách. 

Základním  evropským  dokumentem  byla  Směrnice  Rady  Evropského  společenství 
č. 90/313/EEC „O volném přístupu k  informacím o životním prostředí“, která definuje pojem 
environmentální  informace,  specifikuje  volný  přístup  veřejnosti  k  environmentálním 
informacím, jimiž disponují úřady, jejich šíření a stanovuje základní předpoklady, za nichž se 
mají  takové  informace  zpřístupňovat.  Směrnici  rozpracovává  a  rozšiřuje  Aarhuská  úmluva 
(Úmluva  o přístupu  k informacím,  účasti  veřejnosti  na  rozhodování  a  přístupu  k  právní 
ochraně  v otázkách  životního  prostředí)  podepsaná  v roce  1998  v  dánském  Aarhusu  – 
Česká  republika  ji  ratifikovala  na  podzim  2004  (je  publikovaná  ve  Sbírce  mezinárodních 
smluv pod č. 124/2004 Sb. m. s.), Evropské společenství Úmluvu ratifikovalo v únoru 2005. 
Podle  ní  má  každý  občan  právo  žít  v prostředí  přiměřeném  jeho  zdraví  a  pohodě  a  má 
povinnost  chránit  a  zlepšovat  stav  životního  prostředí  ve  prospěch  dnešních  i budoucích 
generací.  Majíli  občané  uplatňovat  toto  právo  a  dostát  této  povinnosti,  musí  mít  přístup 
k informacím o životním prostředí, tj. musí mít právo podílet se na rozhodování týkajícího se 
životního prostředí a musí mít přístup k soudu nebo jinému nezávislému orgánu. 

Směrnice  2003/4/EC  „O  veřejném  přístupu  k  informacím  o  životním  prostředí“,  která 
vychází  z Aarhuské  úmluvy,  novelizuje  Směrnici  90/313/EC  a  ruší  její  platnost  ke  dni 
14. února  2005.  Tato  směrnice  nově  stanovuje  právo  veřejnosti  na  přístup 
k environmentálním  informacím  (dříve  volný  přístup).  Další  velmi  důležitou  novinkou  je 
povinnost úřadů poskytovat environmentální informace za pomoci všech služeb sítě Internet 
(HŘEBÍČEK, 2010). 

Naše  nejvyšší  právní  norma,  Ústava  České  republiky  (Vyhlášena  Usnesením 
předsednictva  České  národní  rady  ze  dne  16.  prosince  1992  jako  součásti  ústavního 
pořádku České republiky – č. 2/1993 Sb.) kodifikuje právo na informace v Listině základních 
práv a svobod v Hlavě čtvrté, článku 35: 

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. 
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních 

zdrojů. 
Tato  ustanovení  jsou  pro  oblast  životního  prostředí  konkretizována  v zákoně 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (v aktuálním znění). Český zákon 
vznikl v letech 1995 až 1998  jako součást harmonizace naší právní soustavy s legislativou 
Evropské  unie  (EU).  Dalšími  legislativními  normami  upravujícími  tuto  problematiku  jsou 
především  (vždy  v aktuálním  znění):  zákon  č. 17/1992  Sb.,  o  životním  prostředí; 
č. 114/1992 Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny;  č. 86/2002 Sb.,  o  ochraně  ovzduší; 
č. 185/2001 Sb.,  o odpadech;  č.  289/1995  Sb.,  o lesích;  č. 387/2005  Sb.,  o  obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin a další. 

Obecnou  právní  úpravou  je  pak  zákon  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  který  ukládá  státním  orgánům,  územním  samosprávným  celkům  a  jejich 
orgánům  a  veřejným  institucím  povinnost  poskytovat  informace  vztahující  se  k jejich 
působnosti  (§  1).  Dle  osobních  poznatků  při  konzultacích  s Kanceláří  veřejného  ochránce 
práv  je  tato  legislativní  norma  v právní  praxi  více  využívána  (pro  širší  působnost  oproti
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zákonu  č. 123/1998  Sb.).  Zákon  je  aplikací  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady 
č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru. 

Informatika je umění (art) a věda (science) znázornění a zpracování informací…, tj. jde 
o informační a dokumentační  vědu  (NAUMANN, 2009). V současnosti  je  asi  více  využíván 
termín  informační  a  komunikační  technologie  (ICT  –  Information  and  Communication 
Technology), který lépe vystihuje jak stránku vědy i jejího praktického využití při zpracování a 
sdělování informací. 

Chcemeli  dobře  poznat  nějaký  předmět  našeho  zájmu,  musíme  jej  nejprve  popsat, 
případně  kvantifikovat,  a  poznané  analyzovat.  Problematika  životního  prostředí  člověka  je 
velmi  rozsáhlá,  popis  a  kvantifikace  jeho  jednotlivých  složek  (ať  už  přírodních  nebo 
humánních)  je nesnadná pro  různorodost  a složitost objektů,  stavů, činností  a  jevů  v něm. 
Environmentální  informaci  lze  charakterizovat  jako  zobrazení  dat,  statistik  či  jiných 
kvantitativních a kvalitativních údajů,  jež  rozhodovací orgány vyžadují k hodnocení stavu a 
trendu  změn  prostředí,  k formulaci  a  upřesňování  environmentální  politiky  a  k  účelnému 
využívání všech prostředků (HŘEBÍČEK, 2010). 

Informatickým  výstupem  všech  forem  shromažďování,  zpracování  a  vyhodnocování 
environmentálních  informací  jsou  papírové  (tištěné)  nebo  elektronické  dokumenty,  které 
obsahují  vyhodnocené  informace  v podobě  slovního  popisu,  numerických  údajů  (často 
v tabulkovém uspořádání) environmentálních indikátorů, statistické přehledy naměřených dat 
a  jejich  prostorového nebo časového vývoje  (např.  údaje  z měřicích  stanic  kontroly  čistoty 
ovzduší,  stavy  a  průtoky  řek  atd.),  jejich  grafická  reprezentace  a  srovnání  a  v neposlední 
řadě  tématiky  zaměřená  mapová  díla  pro  prostorové  znázornění  environmentálních 
informací (v elektronické podobě v GIS – geografických informačních systémech). 

Způsob hodnocení 
Podle dostupných informací nebyla vytvořena nějaká obecně platná a závazná metodika 

pro  hodnocení  webových  stránek,  v takových  případech  se  zpravidla  postupuje  ad  hoc. 
Metodika  použitá  v  tomto  příspěvku  je  detailně  popsána  jinde  (POLSTER,  2010).  Byla 
vytvořena za účelem co nejméně subjektivního přístupu k hodnocení a zároveň pro zjištění 
úrovně  dostupnosti  environmentálních  informací  v textové  nebo  mapové  podobě  při 
hodnocení  webů.  Pro  zhodnocení  úrovně  environmentálních  informací,  které  jsou 
prezentovány na webových stránkách státní a veřejné správy a regionů v České republiky je 
nutno  zvolit  nejprve  hodnotící  kritéria  a  k nim  příslušné  stupnice  pro  hodnocení  obsahu, 
snadnosti a způsobu přístupu, jasnosti a úplnosti informací. Poté je možno aplikovat postupy 
hodnotící celkovou úroveň webových stránek. 

Kritéria hodnocení 
Při hodnocení  jsou zásadně pomíjena hlediska estetická a  technická. Estetika vzhledu 

webových stránek  je  záležitostí  osobního  vkusu a  způsobu vnímání a  nelze  je  dostatečně 
objektivizovat (právě pro jejich subjektivnost). 

Objektivní  hodnocení  lze  uplatnit  na  technickou  úroveň  stránek,  tj.  jakých  technik, 
postupů,  programových  nástrojů  a  jazyků  bylo  pro  tvorbu  a  případné  automatizované 
generování  stránek  použito.  Z hlediska  návštěvníka  stránek  se  jedná  o záležitost 
nepodstatnou.  Uživatel  vnímá  obsah  stránek,  jak  rychle  a  snadno  se dostane  k hledaným 
informacím,  jak  jsou  informace  formulovány,  zda  mu  dostačují  atd.  Technicko 
programátorské hledisko  je pro běžného uživatele  skryto a uživatel  je nemůže ani ovlivnit 
ani posuzovat a proto je ignoruje. 

Pro hodnocení byla vybrána uživatelsky, resp. laicky zjistitelná kritéria, která nepotřebují 
na uživatelské  straně žádné  technické  znalosti, kromě základních dovedností  pro ovládání 
webového  prohlížeče.  Kritéria  byla  rozdělena  do  dvou  skupin:  obecná  (identifikační, 
přístupová)  a  specializovaná  (mapy,  GIS).  V první  skupině  byla  vybrána:  jazykové  verze 
(mutace)  webových  stránek,  alternativní  web  k oficiálním  webovým  stránkám,  vyhledávač, 
který umožňuje hledat zadaná slova nebo fráze v obsahu webu, mapa stránek, nástroj pro
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zobrazení  struktury  celé  webové  prezentace  v případě  špatného  nebo  nejasného  přístupu 
pomocí  menu,  složitost  přístupu  k environmentálnímu  obsahu  webu,  environmentální 
informace, odkaz na  tyto informace a  jejich úroveň, EIA, SEA, odkaz na  stránky  s projekty 
podléhající posuzování dle SEA nebo EIA, zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Ve  druhé  skupině  byla  shrnuta  kritéria:  mapy,  prezentace  tematických  mapových  děl 
o území, GIS, webová aplikace geografického informačního systému, metadata, přístupnost 
metadatového  informačního  systému  k prezentovanému  GISu,  vazba  na  okolní  území 
u samostatných  mapových  děl  nebo  v rámci  GISu,  složitost  přístupu  k mapovým  dílům  a 
aplikacím GIS. K jednotlivým kritériím byly přiřazeny hodnotící stupnice. 

Postup hodnocení 
Hodnocení bylo prováděno okulárně zjišťováním přítomnosti sledovaných prvků stránek, 

a ohodnocením pomocí stupnic příslušných zvoleným kritériím, případně počítáním nutných 
přístupových  kroků  potřebných  pro  dosažení  hodnoceného  prvku  stránky.  Výsledky 
hodnocení  byly  uspořádány  do  tabulek.  Tabulky  hodnocení  všech  krajských  webových 
stránek a webu Hlavního města Prahy jsou uvedeny v (POLSTER, 2010). Podle tabulek pak 
byla  provedena  analýza  „uživatelské  přívětivosti“  webových  stránek  krajů  a  jejich 
environmentálního  obsahu.  Pro  rozšiřující  hodnocení  bylo  namátkově  vybráno  několik 
dalších webů na úrovni statutárních měst (2 weby), obcí s rozšířenou působností (2 weby) a 
sdružení obcí v mikroregionech (2 weby). 

Hodnocení webových stránek krajských samospráv 
Cílem vyhodnocení nebylo vytvoření nějakého „pořadí“, ale zjištění, jak se pro uživatele 

kraj svými webem prezentuje, jak zde jdou vyhledat zájmové (tj. environmentální) informace 
o kraji a jak jednoduchý nebo složitý je k těmto informacím přístup. 

Vzhled  webových  prezentací  krajů  je  velmi  různorodý.  V uspořádání  titulní  a  dalších 
navazujících stránek lze vysledovat dvě zásadní pojetí. První má na titulní stránce nabídku 
(menu) s odkazy na další stránky webového stromu a jsou zde zpravidla aktuální informace 
z kraje. Druhé pojetí začíná na titulní straně volbou podle role uživatele – občan, podnikatel, 
návštěvník, … Po této volbě role jsou nabídnuty (jen pro roli) relevantní odkazy. Orientace na 
webu je v tomto případě obtížnější, zvláště tehdy, když se na počátku zvolí nesprávná role. 
Nejlepší  by asi  byla  kombinace obou  pojetí  (Portál  veřejné  správy ČR).  Uspořádání  prvků 
webové stránky  je u každého kraje  jiné, neexistuje  jednotný  (alespoň neoficiální) úzus,  jak 
vzhled  stránky upravit. Pokud uživatel navštěvuje pouze stránky  jednoho kraje,  lze  se  (po 
počátečním seznámení) ve struktuře webu rychle orientovat. Pokud však uživatel navštěvuje 
weby různých krajů velmi těžce se ve struktuře webů orientuje. Vyhledání téže informace na 
různých krajských webech je velmi obtížné. 

Environmentální  informace  jsou  obsaženy  ve  všech  webových  prezentacích  krajů 
zpravidla pod odkazem „Životní prostředí“. Tyto informace jsou však často jen kusé, některé 
kraje  se  omezují  jen  na  úřední  dokumenty  (žádosti,  výkazy,  dotace  a  podpory),  jiné mají 
uveřejněny  i  své  plány  ochrany  a  rozvoje  oblastí  životního  prostředí.  Environmentální 
indikátory (např. kvality ovzduší a vod) chybí prakticky na všech webech, pouze Praha má na 
webu  popis  přírodního  prostředí  (geologie,  flora,  fauna  atd.).  Všechny  kraje mají  nějakým 
způsobem vyřešeno zpřístupnění projektů podléhajících hodnocení SEA/EIA. 

Lepší  situace  je v oblasti mapových  informací,  buď v podobě samostatných map nebo 
v GISové webové aplikaci. Samostatná mapová díla  jsou pro mnoho uživatelů přístupnější 
(rychlejší přístup – GISové stroje potřebují dlouhý čas pro vykreslení požadovaného obsahu; 
přehlednější  –  zpravidla  celá  plocha  kraje),  ale  uživatel  nezíská  detailní  informaci.  GIS 
aplikace předpokládají určitou sumu znalostí a návyků pro ovládání a vyhledávání informací, 
což  je  pro  mnoho  uživatelů  velkou  překážkou  pro  využití.  Mnoho  map  nemá  charakter 
environmentálních informací (administrativní a katastrální členění, doprava, krajem zřizované 
organizace  atd.).  Mapy  s environmentálním  obsahem  jsou  zpravidla  převzaty  ze serveru 
CENIA,  bez  doplnění  krajského  obsahu  (např. mapa  chráněných  území  bez  specifikací  a
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popisů  jednotlivých  lokalit  –  např.  číslování  území  ochrany  převzaté  ze systému  státní 
ochrany přírody není pro běžného uživatel žádným přínosem). Chybí  také vazby na okolní 
území  –  složky  životního  prostředí  nejsou  omezeny  hranicemi  kraje  a  mají  přeshraniční 
vazby  (biokoridory,  chráněná  území  atd.).  Naprosto  chybí  mapy  antropogenního  vlivu  na 
životní prostředí, např. hlukové mapy, mapy intenzity dopravy, smogové mapy apod. 

Statutární města 

Brno (http://www.brno.cz): 
čtyřjazyčný  web,  vstupy  kombinované  (podle  role  –  občan,  podnikatel…)  a  podle 

problémů,  složitost  přístupu  středně  těžká  (nutné  34  kroky  k informaci);  environmentální 
informace:  aktuální  počasí,  odkazy:  doprava,  Urban  centrum,  územní  plán,  mapy;  v  sekci 
„Potřebuji si vyřídit“ odkazy: životní prostředí, komunální odpad a další; mapový portál (GIS): 
mapa  města  s vyhledáváním  ulic,  cyklostezky,  územní  plán,  územně  plánovací 
dokumentace,  městská  zeleň,  ochrana  přírody  a  krajiny,  geologie,  energetická  koncepce, 
cenová mapa pozemků, sběrná střediska odpadů, zdroje znečišťování ovzduší; samostatné 
mapy: hluková mapa, mapa brownfields, cyklostezky (jen texty – odkaz na jiný web), registr 
adres s automatickým vykreslením v mapě – informace o urbánním a částečně i o přírodním 
prostředí města; chybí metadata. 

České Budějovice (http://www.cbudejovice.cz/cz): 
tříjazyčný  web,  vstupy  podle  problémových  oblastí,  složitost  přístupu  středně  těžká 

(nutné  34  kroky  k informaci);  environmentální  informace:  více  odkazů  (životní  prostředí, 
cyklostezky  –  včetně  mapy,  odpady,  letiště,  nádraží  –  odkazy  na  dopravní  společnosti, 
parkování,  MHD,  regenerace  sídlišť,  dálnice  D3,  počasí);  mapový  server  (složitý  přístup): 
mapy  MHD,  zastávek,  parkovací  místa,  ulice  a  parcely,  veřejná WC,  separovaný  odpad 
(seznam  míst  kontejnerů);  územní  plán  (GIS  nefunkční)  –  informace  pouze  o  urbánním 
prostředí, o přírodním prostředí města chybí; chybí metadata. 

Obce s rozšířenou působností 

Trutnov (http://www.trutnov.cz/): 
web jen v češtině, vstupy dle problémových oblastí, složitost přístupu vysoká (nutno 46 

kroků);  environmentální  informace:  přes  odbor  životního  prostředí  města  –  formuláře  pro 
úřední styk, seznam honiteb, kontakty na odbor; grafické odkazy na spodu stránky: územní 
plán,  podrobný povodňový plán  (včetně map – mapový  server), městský mapový  server – 
cyklotrasy,  lyžařské  trasy,  objekty  v intravilánu,  GPS  a  vyhledávání;  aktuální  počasí  a 
předpověď  pro  Trutnov;  turistické  informace;  informace  převážně  o urbánním  prostředí, 
turistické informace (zajímavosti a trasy v okolí), přírodní informace chybí. 

Klatovy (http://www.klatovynet.cz/klatovy): 
tříjazyčný  web,  vstupy  dle  problémových  oblastí,  složitost  přístupu  vysoká  (nutno  56 

kroků  k  informaci);  environmentální  informace:  odbor  životního  prostředí  města  –  velmi 
dlouhý  popis  oblastí  činnosti,  kontakty  na  odbor;  formuláře  na  jiné  stránce  (souhrnně 
všechny  formuláře  všech odborů);  prezentace uzavřeného projektu Klatovy – Čisté město; 
územní  plán,  EIA;  městský  mapový  server  –  cyklotrasy,  lyžařské  trasy,  turistické  trasy; 
turistické informace (zajímavosti a trasy v okolí), přírodní informace chybí; chybí metadata. 

Mikroregiony 

Mikroregion Labské skály (http://www.labskeskaly.info): 
tříjazyčný  web,  vstupy  dle  problémových  oblastí,  složitost  přístupu  nízká  (12  kroky), 

cyklotrasy,  turistické  trasy;  výborné  environmentální  informace  v připojeném  dokumentu 
(formát .PDF) „Strategie rozvoje mikroregionu LABSKÉ SKÁLY“; žádné mapy.
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Mikroregion Kahan (http://www.mikroregionkahan.cz): 
tříjazyčný web, vstupy podle problémových oblastí, složitost přístupu střední (23 kroky), 

cyklotrasy,  turistické  trasy,  kulturní  památky,  dopravní  spojení,  historie  těžby  uhlí;  žádné 
přírodní informace; reliéfní mapa (formát .PDF). 

Závěr
Rozsah  uveřejňovaných  environmentálních  informací  je  přímo  závislý  na  úrovni  státní 

(veřejné) správy. Celostátní weby  (Portál veřejné správy ČR, CENIA aj.) mají velký  rozsah 
informací a publikují výsledky monitoringu životního prostředí, ale jen ty s celostátní platností 
(environmentální indikátory, mapy atd.). Krajské samosprávy přebírají tyto informace pro své 
území a publikují je na svých webech, aniž by je pro své území konkretizovaly. 

Poměrně dobrá  je pravděpodobně úroveň u statutárních měst, ale  jen u mapových děl 
(samostatné mapy, GIS), slovní a numerické popisy chybí. U obcí s rozšířenou působností 
se environmentální informace omezují na plánové dokumenty, nařízení a formuláře pro styk 
občanů  s veřejnou  správou  a  na  mapy.  U  mikroregionů  (regionální  sdružení  obcí  mimo 
veřejnou správu)  se  informace zpravidla omezují  na  turistickou utilizaci  území.  Tyto  trendy 
naznačují namátkově vybrané weby, celou problematiku by však bylo potřebné důkladněji a 
systematičtěji  zachytit  v dalších  šetřeních.  Zároveň  by  bylo  vhodné  zkusit  vysledovat 
závislosti mezi webovými prezentacemi krajů a statutárních měst nebo obcí a mikroregionů. 

Shrnutí: 
Orgány  veřejné  správy  na  různých  úrovních  různě  naplňují  zákonnou  povinnost 

poskytování environmentálních  informací prostřednictvím sítě  Internet. Rozsah  informací  je 
přímo závislý na úrovni veřejné správy. Krajské samosprávy přebírají tyto informace pro své 
území z celostátních webů, aniž by byly konkretizovány na území kraje. Relativně dobrá  je 
úroveň  u statutárních měst,  ale  jen  v podobě mapových děl  (mapy, GIS),  slovní  a  číselné 
popisy chybí. V případně mikroregionů (regionální sdružení obcí mimo veřejnou správu) se 
informace zpravidla omezují na turistickou utilizaci území regionu, environmentální informace 
popisující  přírodní  a  humánní  složky  životního  prostředí  jsou  prakticky  nulové,  a  to  jak 
v podobě tištěné, tak i elektronické. Podobně je tomu při popisech území nějakým způsobem 
chráněných  (přírodní  památky  a  rezervace,  Natura  2000  atd.),  poněkud  lepší  je  situace 
u historických a částečně u technických objektů. 
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Purchase prices of non-alcoholic beverages based  
on public tenders – a case of Kosovo  

 
Nataša Pomazalová1, Zbyšek Korecki2 

 

Abstract 
This research deals with variability of prices of non-alcoholic beverages based on 
public tenders between the Czech Republic (Ministry of Defence) and local suppliers 
from Kosovo. Results show low variability of prices, which are based on public 
contract and legal approach, regulated public procurement. The research conclusion 
is the fact, that purchase prices for piece of non-alcoholic beverage are less than 
10% from annual average (pcs./CZK) of purchase price. 
 
Keywords  
Variability, public procurement, public tenders 
 
Introduction 
 
Adopting and implementing all planning principles, tools and techniques to manage 
sustainability in foreign mission, lessons learned and local labour implementation is 
one of the most important planning and management decisions for achieving mission 
success and permanent logistics support for each responsible body as state 
departments. However, there have been very limited studies in investigating 
processes in connection with local market development due to stabilization operation 
in Kosovo.  
 
In the case of the Czech Republic much of expenditure is spent on base and 
incentive pay for mandatory expenses, maintenance of facilities and equipment and 
portion is also spent on foreign mission. However, the ability of the Ministry of 
Defence (MoD) to effectively implement a plan for sustainability processes has been 
questioned in the fiscally constrained tensioned atmosphere of current budget 
limitation. In accordance with the conclusions by suggesting a strategy streamed by 
Division of economic and Division of logistics of MoD stated in July 2004 report, the 
current economic-logistics indicators demonstrate the require to use local resources 
for purchasing of material and services, which achieve the standard required by 
responsible body in the Czech Republic. One of the criterions for this result is also 
reducing of transport demand. This request of the MoD arises from a system bred 
into the process of gaining approval to contribute of supported activities for 
development of the regional or local market and networks of supplying goods and 
services. This result of MoD is connected with broader perspectives that incorporate 

                                                 
1 Nataša Pomazalová, Ph.D., DSD, FRDIS, MENDELU in Brno, e-mail: pomazalo@mendelu.cz 
2 Zbyšek Korecki, Ph.D., DL, FEM, UO in Brno, e-mail: zbysek.korecki@unob.cz  
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opportunity to stabilize security environment and support local non-alcoholic 
beverages production in the case of Kosovo according to institute of public tenders. 
 
Public procurement management, contracting performance and administrative 
practices are included in competency of contracting group (CG) worked in the 
National Support Element (NSE) and core responsible body is commander of the 
contingent. Contracting activities of the CG of NSE incorporate a comprehensive 
purchase management plan in the planning phase and filling key logistics tasks and 
also targets as transparency, saving of expenditures, supporting of regional 
development etc. through public tenders. 
 
Literature review 
 
For the acquisition and purchases realised by CG is used decentralized platform of 
purchasing in the case of supplies material or services for future applications in public 
tenders and contracting or acquisition. In this legal approach the total amount 
financial liability shall not exceed 2 000 000 CZK without value added tax. This type 
of purchase is governed in operation abroad by the Czech law, in this case the Act 
No. 137/2006 Coll. and amendment of this Act No. 417/2009 on public procurement 
and in the professional regulation of the implementation of decentralized 
procurement and the Order of MoD No. 39/2008 on procurement in the Department 
of Defence. According to the Act No. 137/2007 Col. is “the base evaluation criterion 
for the public tenders: 

a) the economic convenience of the offer or 
b) the lowest offered price”. 

If the submitter decides that the offers will be evaluated according to the criteria of 
economic effectiveness of the offer, the submitter is obliged to, according to this Act, 
set the partial evaluation criteria. The partial evaluation criteria have to relate to the 
offer and besides the offered price it could be mainly the quality, technical level of the 
offered solution, the impact on the environment etc. For the partial criteria is the 
submitter obliged to set the wages that is expressed in percents. The target of these 
regulations is to establish a legal framework for the acquisition of property and 
services (OECD, 2000, Ochrana, 2004). Principles of electronic commerce are also 
used in the MoD as electronic support instrument related to platform for managing 
procurement and acquisition and future tenders. In the case of public tenders in 
Kosovo is the core evaluation criterion the lowest offered price. 
 
Furthermore, this legal framework for competition of companies from different 
regional parts of Kosovo as potential suppliers is based on the ensuring of effective, 
efficient and economical use of public resources, transparent and non-discriminatory 
process for selecting suppliers of property, and other services (Pomazalová, 2008). 
According to internal regulation for realization of decentralised platform for purchases 
the commander of the contingent is core contracting authority in the mission. This 
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commander represents MoD and collaborates with the Chief of Logistics CG; here is 
also division of responsibilities. This CG receives contract by the general logistics 
reporting requirements from the contingents operating in the theatre and provides the 
contract. Before joining the public tender is necessary to verify whether the material 
can not be supplied from the stocks located in the Czech Republic or if the variant of 
the central acquisition is optimal for solving the case according to procurement´s 
effectiveness, economy and expediency (Pavel, 2009). If the contingent does not 
have the required storage capacities and the central purchase platform is better for 
use than the decentralized, it proceeds with the procurement at the base of the 
contingent. The purchase agreement is required from the Join Operational Centre of 
MoD. Depending on the type of requested material according to legal framework; 
there are approached at least minimally three potential suppliers. These potential 
suppliers complete the price of materials or services according to the specification of 
the quality, quantity and other requested description of the material or service. If it is 
possible to secure the purchase of material or services in the operations, this request 
is solved in the competences of the NSE in the place of operation realization. The CG 
begins after receiving the request implements tools for processing the security for 
ensuring the selection of supplier and purchase of the required materials and 
services, which then transmits to the responsible entities for end users.  
 
Some literature has showed the problem of increasing role of civilian logistics support 
and special military knowledge and expertise based not only on contract length. 
Bhaskar (2009) identified that it is or should be and serving more than anything else 
to demonstrate why the services were contracting out without any good 
understanding of future implications. Other researches (Lambsdorff, 2002; Williams, 
2008) demonstrate that the financial advantage to the government of outsourcing 
certain missions to civilian companies is based on the term financial advantage 
(O´Looney, 1998). Given the size of the contingent and professionalism of the CG, 
there is occasion for public tenders and also outsourcing of services or supplying 
material as well other forms of participation of companies and state divisions. Armed 
Forces of the Czech Republic (ACR) are important or key social actor for mobilization 
sources for local and regional development, especially in the areas with low 
infrastructure, technologies, innovation, but also opportunities for entrepreneurship 
(Korecki and Pomazalová, 2009). ACR as the analogical authority body mobilise 
internal resources in order to create a business development environment by growth 
factors such as knowledge, trust, trustworthiness, networks and traditional factors 
transformed into economic assets (Pomazalová, 2006). 
 
Objective of the research  
 
The purpose of this paper is to evaluate variability of purchase prices of non-alcoholic 
beverages in years 2005 – 2009 achieved according to public procurement law. The 
measuring of purchase prices variability was based on available year averages of 
contract prices based on tenders within MoD and local companies in the case of 
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Kosovo. For this research is not possible to use the interregional variability of these 
prices cause of character of contracts and the used criterion of the lowest offered 
price. This research is not based on evaluating transactional costs as costs of control 
mechanisms, administration of tenders, risk management of tenders etc. 
 
Material and method s 
 
The data represent purchase prices based on public tenders of supply of non-
alcoholic beverages for supporting foreign operation in Kosovo, where are these 
beverages purchased. Data of purchase prices of non-alcoholic beverages are 
obtained from the Distribution Centre reports in Pardubice for this research, where 
these data have been collected for the sample period 2005 to 2009. The reports 
include internal data on purchases based on different long-term public tenders. In 
particular, the data include transactions of MoD who use foreign suppliers, although it 
is difficult to use every data, cause of restriction. Therefore only the data of annual 
average of purchase prices were available for this research and for use of descriptive 
statistics. The released data do not include annual average of soft drinks, because 
these data are gathered from the year of 2008, when the realisation of public tender 
with local supplier in Kosovo began.  
 
Results and discussion  
 
Due to the annual averages of purchase prices for a piece of beverage and for next 
measurement the research worked with annual averages of purchase prices from the 
years 2005 to 2009. The average (pcs./CZK), range (pcs./CZK), variance (pcs./CZK), 
standard deviation (pcs./CZK) and coefficient of variation are considered for 
evaluation of the data.  
 
Table 1 presents descriptive statistics of the purchase prices of juice. On the base of 
measurement, there is average 11.42, range is 5.10, and it shows that there are not 
identified extremes. Variance is 1.02 and the amount of standard deviation varies 
from the average for 1.02 and also coefficient of variation 8.93% is low. The 
consideration shows, that the annual purchase price of juice is relatively different only 
on ± 0.09 CZK from average for piece of juice for year.  
 
Table 1 
Descriptive statistic – juice  

Year 
Average 
pcs./CZK 

Range 
pcs./CZK 

2005 11.33 0.09 
2006 10.30 1.12 
2007 10.35 1.07 
2008 12.60 1.18 
2009 12.50 1.08 

201



 
Consideration shows (Table 2), there is average for piece of natural mineral water for 
year 5.31, the purchase prices are in 0.80 range. Variance is 0.16 and the amount of 
standard deviation varies from the average for 0.4, also coefficient of variation 7.53% 
is low. The analyse shows, that the annual purchase price of juice is relatively 
different only on ± 0.08 CZK from average for piece of natural mineral water for year.  
 
Table 2 
Descriptive statistic – natural mineral water 

Year 
Average 
pcs./CZK 

Range 
pcs./CZK 

2005 5.27 0.04 
2006 4.98 0.33 
2007 4.80 0.51 
2008 5.90 0.59 
2009 5.60 0.29 

 
On the base of measurement (Table 3), there is presented average 12.29 for piece of 
non-alcoholic beer for year, range is little 1.86 and results show that there are not 
identified extremes. Variance is 0.37 and the amount of standard deviation varies 
from the average for 0.61, also coefficient of variation 4.96% is low. Here is 
evidenced for the annual purchase price of juice is relatively different only on ± 0.05 
CZK from annual average for piece of non-alcoholic beer.  
 
Table 3 
Descriptive statistic – non-alcoholic beer 

Year 
Average 
pcs./CZK 

   Range     
  pcs./CZK 

2005 12.39 0.10 
2006 11.60 0.69 
2007 11.60 0.69 
2008 12.78 0.49 
2009 13.10 0.81 

 
 
Conclusion 
 
The paper deals with the variability of the purchase prises of non-alcoholic beverages 
based on public procurement. There were analysed prices for years 2005 to 2009 in 
the case of contracts provided by CG of NSE in Kosovo.  
 
According to results of the research has been found, that the procurement prices 
have low variability and range in the cases of non-alcoholic beverages as juice, 
natural mineral water and non-alcoholic beer. Values are relatively stabile, without 
extremes cases.  
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Public tenders on supply non-alcoholic beverages carry out only part of public 
procurement realised in the deployed area. In the case of Kosovo the purchases of 
services take place on regional level. The abroad experiences with public 
procurement showed that the connection of submitters with market sector do create a 
sufficient guarantee for sustained services quality increase along with economically 
sustainable condition for the given department.  
 
Results of analyse suggest, that coefficient of variation is less than 10% and the 
estimate is assumed appropriate, also the averages are representative. One of the 
reasons is the lowest offered price and elimination of failures in the public tenders. It 
reflects public tenders without negative manipulation with the purchase prices and 
securing of risk of rise these prices by high rate of inflation. Changes of purchase 
price are influenced also on change rate of the Czech National Bank for exchange 
CZK to EUR. The understanding of socio-economic function of public procurement 
based on public tenders is in this paper considered as a tool for increasing 
competition of suppliers is related with socio-economic potential of suppliers in the 
locality or region. The results in this research show the quality of public tenders and 
low variability of purchase prices in the public tenders provided in Kosovo, where the 
core criterion of the public procurement was the lowest offered price and also quality 
of non-alcoholic beverages. 
 
In the future research could be results related to corruption, and transaction costs 
(Pavel, 2009) and also need of specific knowledge (Pomazalová, 2006).  
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Analýza uplat ňování manažerských funkcí v ř ízení rozvoje 
obcí 

Analysis of the application of managerial functions in the 
management of community development 

Petr Ponikelský, Hana Novotná 

 

Abstrakt: 
Kvalita řízení rozvoje měst a obcí významným způsobem přispívá k zajištění pozitivního 
vývoje socioekonomické úrovně municipalit obdobně jako je tomu v případě podnikového 
managementu a naplňování podnikatelských cílů firmy. Míra úspěšnosti aplikovaného 
modelu řízení regionálního rozvoje a úrovně jednotlivých manažerských funkcí 
vykonávaných při tomto procesu je i předmětem výzkumného projektu „Procesy řízení 
regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv České republiky“. 
Součástí projektu bylo terénní šetření, které proběhlo ve třech postupných vzájemně 
nezávislých stupních. Následná analýza vstupů provedeného šetření specifikuje formy a 
intenzitu uplatňování manažerských funkcí při řízení municipalit v podmínkách České 
republiky. 

Klíčová slova:  
regionální politika, regionální rozvoj, municipality, management, region, manažerské funkce 

Abstract:  
High quality control of cities and municipalities development contributes significantly to 
assurance of municipalities socioeconomic level positive development similarly as in the 
case of company management and reaching company´s business goals. Success rate of 
both implemented models of regional development management and levels of individual 
management functions, which was carried out during the process, is also a part of the project 
research “Management Processes of regional development at both municipal and micro-
regional self-governing levels in the Czech Republic”. The project involved field survey which 
took place in three sequential and mutually independent levels. A subsequent inputs analysis 
of the field survey specifies the forms and intensity of the implementation of management 
functions within the Czech municipalities. 

Key words:  
regional policy, regional development, municipality, management, region, managerial 
functions 

Úvod 
Vznik a trvání regionálních disparit může mít různé příčiny s různou obtížností řešení. 

Značná část regionální politiky ČR však orientuje svoji podporu do oblasti řešení následků 
regionálních disparit, nikoliv do řešení příčin. Některé příčiny mají jasně definovatelnou 
podobu – geografická poloha řešeného území, struktura obyvatelstva, historický handicap, 
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apod. Některé příčiny jsou méně jasné a více diskutabilní a jejich řešení je komplikovanější a 
odborně i politicky kontroverznější. Do této kategorie příčin vzniku a trvání regionálních 
disparit spadá i územně-správní uspořádání České republiky, které je dlouhodobě 
charakteristické vysokým počtem obcí a jejich značnou fragmentací. Velké množství malých 
obcí vykazuje značně odlišné úrovně managementu rozvoje a jen správné řízení může vést 
k pozitivním rozvojovým výsledkům. Příčinou nedostatečné úrovně řízení rozvoje je převážně 
personální nedostatečnost – nedostatek odborně kvalifikovaných a motivovaných pracovníků 
i vlastních představitelů samospráv. Velká rozdrobenost samosprávných celků negativně 
ovlivňuje i jiné oblasti rozvoje obcí, jejich socioekonomickou a hospodářskou situaci.  

Problémy se tak odráží v tom, že komunální a regionální politika je zřídkakdy aplikována 
systémově a koncepčně a naopak se často omezuje pouze na ad hoc aktivity řešení 
havarijních stavů a situací. Profesionálně odborné manažerské řízení, které vychází z 
kvalitně zpracovaných rozvojových strategií a programů, je prozatím realizováno jen v malém 
počtu obcí či mikroregionů. Současná praxe v řízení municipalit spočívá převážně v orientaci 
rozvoje 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 vykazují obvykle nižší multiplikační efekt nebo 
případně generují méně pozitivních externalit a nemohou tak ve finále naplnit komplexní 
rozvojové cíle municipalit. 

Hledání východiska z této situace nelze momentálně očekávat v systémové změně, a 
proto je třeba, pokud chceme přispět k pozitivnímu řešení regionálních disparit v ČR, se 
soustředit na zlepšení v současnosti nedostatečně efektivního řízení rozvoje obcí. Cílem je 
tedy dospět k takovému způsobu řízení rozvoje obce, který přinese aktivizaci vnitřního 
rozvojového potenciálu obce a směřovat k naplnění stanovených cílů. Nedílnou součástí je 
také důraz na rozvoj lidského kapitálu. 

Výzkum aplikace manažerských funkcí pro rozvoj obcí 
Uvedenou problematikou se zabývá výzkumný projekt „Procesy řízení regionálního 

rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv České republiky“ (WD-50-07-1). 
Realizaci projektu zajišťuje tým řešitelů Národní akademie regionálního managementu, o. s., 
a rovněž se na něm podílí Vysoká škola regionálního rozvoje. 

Řešení projektu je zaměřeno na výzkum skutečně aplikovaných řídících procesů v 
oblasti regionálního rozvoje na úrovni zejména venkovských municipalit z pohledu 
jednotlivých manažerských činností. Detailní popis a analýza těchto stěžejních 
manažerských funkcí zároveň identifikuje přednosti a problémy zjištěné v rámci řídících 
procesů. Na základě těchto zjištění jsou připravovány manuály pro realizaci a zlepšení 
výkonu municipálních a regionálních řídících funkcí v oblasti regionálního rozvoje. Tyto 
manuály budou upraveny dle regionalizace ČR provedené v rámci projektu podle výsledků 
terénních zjištění. Budou určeny představitelům municipalit, jimž poskytnou prakticky 
realizovatelné návody pro řízení procesů regionálního rozvoje. Jejich uplatnění v praktické 
municipální a mikroregionální politice může přispět k socioekonomickému oživení území, na 
kterém budou výsledky implementovány, např.: k zefektivnění hospodaření s veřejnými 
prostředky, ke kvalitnímu a prorůstově orientovanému finančnímu a investičnímu 
rozhodování municipalit, k posilování obytných, rekreačních, ekonomických a sociokulturních 
funkcí. Uvedené přínosy budou v souladu s koncepčním a systémovým přístupem zcela 
respektovat zásady udržitelného rozvoje.   

Postup řešení projektu  
 Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2007 zpracováním metodických postupů, 
navázáním spolupráce s potenciálními municipálními partnery a výběrem základního a 
kontrolního vzorku obcí pro terénní výzkum. V praxi to znamenalo, že byly vybrány ukazatele 
pro multikriteriální analýzu geografických, ekonomických a sociokulturních charakteristik 
municipalit, byla shromážděna podkladová data a charakteristiky a provedeny analýzy. Na 
základě provedených analýz byla zpracována typologie charakteristických zástupců 
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reprezentantů jednotlivých oblastí a proveden výběr základního a kontrolního vzorku 
respondentů pro terénní výzkum, který obnášel 130 obcí (tj. cca dostatečná 2% z celkového 
počtu jednotek ve výběrovém souboru).  

V následujícím roce 2008 proběhla realizace terénního výzkumu, a to ve dvou 
základních a jednom doplňkovém stupni. Všechny tři typy terénního šetření byly realizovány 
odděleně a jinými řešiteli, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování či přizpůsobování 
výsledků o konkrétní obci. V prvním stupni bylo provedeno vlastní nezávislé šetření 
(pozorování) na území vytipovaných respondentských obcí s cílem vytvořit si odborný náhled 
neovlivněný subjektivními názory jejich představitelů a začlenit pozorovanou obec ke 
konkrétní fázi vývojového cyklu municipalit. Druhým stupněm terénního šetření byla 
konfrontace s realitou reprezentovanou zástupci obcí, tj. řízený rozhovor se zástupci 
municipalit (realizace ve spolupráci s Českým statistickým úřadem). Třetí, doplňkový stupeň 
v rámci terénního šetření, představoval průzkum internetových stránek respondentů, jakožto 
veřejného informačního zdroje o dané municipalitě. Výsledky terénního šetření byly 
zaneseny do softwarového systému a zpracovány. Terénního šetření se výsledně 
z respondentského vzorku zúčastnilo 128 obcí, což představuje 98,5% úspěšnost, a přineslo 
zásadní data, informace a vstupy pro další řešení celého projektu. 

V roce 2009 zpracoval řešitelský tým analýzu získaných dat z terénního výzkumu a 
provedl identifikaci a specifikaci zásadních závěrů pro přípravu návrhové části projektu, a to 
podle jednotlivých manažerských funkcí klíčových pro proces řízení rozvoje obce. Ty byly 
vybrány, definovány a upraveny pro potřeby procesu řízení rozvoje obcí na následující 
funkce:  

1. řízení rozvoje (specifickou aktivitu, jejímž hlavním cílem je prostřednictvím 
jednotlivých dalších manažerských funkcí maximálně efektivně zajišťovat dosažení 
požadovaných výstupů v oblasti řízení rozvoje); 

2. rozhodování (proces výběru mezi alespoň dvěma možnostmi variantního jednání, 
v případě obce se též jedná o proces stanovování jejích rozvojových priorit); 

3. organizování (činnost, jejímž cílem je uspořádat prvky v systému, jejich aktivity a 
koordinaci tak, aby přispěly co nejvyšší měrou k dosažení stanovených cílů rozvoje 
obce); 

4. plánování rozvoje obce (činnost zaměřená na budoucí vývoj obce, určující čeho a jak 
a v jakém pořadí má být dosaženo); 

5. informování a komunikace (informování představuje proces poskytování informací a 
komunikace proces vzájemného poskytování (výměny) informací s aktivní zpětnou 
vazbou); 

6. kontrolování (zhodnocení reality s ohledem na zjištění, zda bylo dosaženo shody ve 
vývoji kontrolované skutečnosti vůči specifikovaným požadavkům). 

Definování manažerských funkcí pro potřebu řízení rozvoje obcí přitom vychází 
z předpokladu, že i obec lze řídit na podobných principech jako firmu, tedy lze uplatňovat i 
obdobné manažerské nástroje.  

Výstupy byly pro účely analýzy výstupů členěny a hodnoceny z hlediska tří skupin 
kategorií, a to dle velikosti obce, dle kraje, a dle určených socioekonomických oblastí. Toto 
členění bylo zvoleno z důvodu, aby daný vzorek byl vymezen kritérii a oblastmi se 
specifickými problémy a charakteristikami. Největší důraz byl přitom kladen na velikostní 
členění (kritériem byl počet obyvatel) – obce do 200 obyvatel, obce s 201 – 500 obyvateli, 
obce s 501 – 2000 obyvateli a obce nad 2000 obyvatel. 

Analýza uplat ňování manažersk ých funkcí dle velikostní struktury obcí  
Výstupy z analýzy potvrdily rozdílnou úroveň přístupu k řízení regionálního rozvoje a 

také očekávaný nesoulad výsledků řešitelských výzkumných etap a subjektivního hodnocení 
představitelů municipalit. V následujícím textu jsou uvedeny stručné analytické závěry za 
řešené manažerské funkce z pohledu velikostních kategorií obcí. 
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Řízení - Pro jednotlivé kategorie představují větší nebo menší problém různé aspekty 
procesu řízení rozvoje obce. Obecně však lze vysledovat, že vůbec nejproblematičtější 
situace je z hlediska manažerské funkce řízení v nejmenší velikostní kategorii, u obcí do 200 
obyvatel. U ostatních kategorií však už neplatí vždy přímá úměra: čím menší obec, tím horší 
výsledky – čím větší obec, tím lepší výsledky. Tato vztahová souvislost byla vysledována 
pouze u necelé poloviny hodnocených aspektů: u motivování pracovníků podílejících se na 
řízení rozvoje obce, u hodnocení způsobu zapojování podnikatelské obce do municipálního 
rozvoje a také druhé stránky mince, tj. samotné aktivitě podnikatelů (u obou však s výrazným 
odstupem zůstává pozadu opět kategorie 0-200 obyvatel, rozdíly u zbylých kategorií již 
nejsou tak markantní) a v aktivitě různých zájmových skupin v obci. Víceméně srovnatelných 
výsledků dosáhly obce ze všech ostatních kategorií, tzn. od 200 obyvatel více. Lehce slabší 
je mezi nimi kategorie s 501 – 2000 obyvateli, ale jen nepatrně. Kategorii s 201 – 500 
obyvateli bychom pomyslně mohli zařadit na 1. místo žebříčku, za ně pak obce s více než 
2000 obyvatel, na 3. místo kategorii 201 – 500 obyvatel a na konec již zmíněnou nejmenší 
kategorii.  

Rozhodování - Nejproblematičtější situace, co se týče řešení rozvojových otázek, je opět 
u obcí s 0 – 200 a 201 – 500 obyvateli. Největší hrozbu přitom představuje především 
nekoncepční přístup v rozhodování a absence potřebných rozhodovacích podkladů nebo 
informací a hledisko nízké míry komunikace a konzultace s orgány kraje. U kategorií obcí s 
501 – 2000 a nad 2000 obyvatel nelze vysledovat jednoznačnou hrozbu, která by měla vliv 
na rozvoj obcí z pohledu rozhodování, spíše se měly zaměřit na zlepšení spolupráce, 
komunikace a konzultování svých záměrů s orgány kraje a posílit vnitřní systém 
projednávání klíčových témat rozvoje. 

Organizování - Při hodnocení MČ Organizování podle velikostních kategorií obcí se 
s největšími problémy s řízením rozvoje potýkají obce o velikosti 0 – 200 obyvatel, o něco 
lépe si vedou obce o velikosti 201 – 500 obyvatel, které ale také nedosahují ideálních 
výsledků. Z výsledků tedy vyplývá, že v malých obcích nefungují formální manažerské 
postupy funkce organizování. 

Plánování - Z hlediska hodnocení koncepčního zajištění plánování rozvoje obcí lze 
konstatovat, že celá problematika je značně nejednotná, socioekonomické plánování se jeví 
jako nepodstatné a nedůležité. Individuální přístup každé obce k této problematice způsobuje 
nepřehlednost a vzájemnou nekompatibilitu. Nejproblematičtější situace je opět u velikostní 
kategorie do 200 obyvatel. U vlastního zpracování plánovacích dokumentů byla prokázaná 
přímá úměra mezi velikostí obce a zpracováním či nezpracováním rozvojového plánu. I 
přesto, že kategorie 501-2000 a nad 2000 obyvatel vykazují v porovnání velikostních skupin 
nejlepší výsledky, lze i u těchto najít v koncepční připravenosti a v procesu plánování 
výrazné rezervy. 

Informování a komunikace - Nejlepší výsledky z hlediska vnímání manažerské funkce 
informování a komunikace představiteli obcí zaznamenala velikostní kategorie obcí nad 2000 
obyvatel, ovšem další dvě kategorie obcí, tzn. 201-500 obyvatel a 501-2000 obyvatel, jsou 
na zhruba stejné úrovni. Nejhorší průběh předávání informací a další záležitosti týkající se 
této problematiky můžeme vysledovat u skupiny obcí do 200 obyvatel. Při hodnocení kvality 
zveřejňovaných informací na oficiálních internetových stránkách obcí se v celkovém 
hodnocení rešerší seřadily velikostní kategorie od největších (nad 2000 obyvatel) po 
nejmenší (obce s méně než 200 obyvateli). Tím se potvrdil předpoklad, že pro efektivní 
realizaci rozvojových záměrů s co nejpřínosnějším zapojením veřejnosti lépe informují a 
komunikují větší obce, které mají svými předpoklady (volné finanční prostředky, kvalifikované 
lidské zdroje) lepší možnost, jak co nejlépe zvládnout rozvoj své obce. 

Kontrolování - Mezi velikostními skupinami obcí jsou na tom nejlépe obce s více než 
2000 obyvateli, následovány obcemi s 501-2000 obyvateli. Nejhorší situace ohledně procesů 
kontroly je v obcích do 200 obyvatel. 
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Shrnutí 
Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že hlavními problémy řízení rozvoje obcí 

v podmínkách České republiky je nedostatečné personální zajištění projevující se zejména v 
absenci odbornosti a nedostatečná úroveň žádoucí kvalifikace – s tímto problém souvisí 
zásadní nedostatky v oblasti organizace práce, informování a komunikace, dále 
problematická úroveň manažerských schopností představitelů obcí (především v řízení a 
rozhodování) a v neposlední řadě také absence koncepční činnosti a systémového přístupu. 
Z výstupů hodnocení terénního šetření také vyplývá, že největší problémy s uvedenými 
aspekty vykazují zejména malé obce do 200 obyvatel, které mají značné problémy 
s uplatněním a používáním formálních manažerských postupů.. 
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Ověřování reprezentativnosti výb ěrového souboru farem 
v systému FADN CZ 

Verification of sample representativeness in the FADN CZ 
farm system 

Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt 

 

Abstrakt:  
Ověřování reprezentativnosti výběrového souboru je jednou z nejvýznamnějších etap 
statistické práce. Česká republika se v souvislosti se vstupem  do Evropské unie začlenila 
v oblasti zemědělství do unijního systému farem FADN. Jedná se o výběrový soubor 
fyzických a právnických osob podnikajících v zemědělské prvovýrobě.  U těchto podniků jsou 
zjišťovány velmi podrobné výrobní a ekonomické údaje o výsledcích hospodaření.  Za 
výběrový soubor jsou výsledky zjišťovány každý rok a na základě tohoto souboru je 
hodnoceno celé odvětví. Proto je důležité, aby byl výběrový soubor reprezentativní.  
Reprezentativnost je nutné posuzovat jednak z hlediska počtu farem zařazených do šetření a 
též z hlediska shody úrovně ukazatelů ve vztahu k základnímu souboru. Příspěvek se 
zabývá speciálními statistickými technikami  a metodikou ověřování reprezentativnosti 
souboru FADN CZ včetně stanovení nutného rozsahu . Údaje charakterizující základní 
soubor jsou převzaty z výkaznictví Českého statistického úřadu.    
 

Klíčová slova:  
reprezentativnost, výběrový soubor, systém FADN CZ, agrární sektor, statistické metody, 
výsledky hospodaření  

Abstract:  
Verification of representativeness in the sample is the most important part of the statistical 
work. The C.R. is a member of the European Union and it is integrated into the Farm 
Accountancy Data Network (FADN). It is sample of enterprises which carry on business in 
agriculture. There are taken very detailed production and economical data about results of 
farming.  The survey takes place every year and the whole branch is evaluated on the base 
of that set. This is reason to work with representative sample. The representativeness is 
necessary to assess not only with amount of farms but also with the level agreement with 
indicators in population. The paper deals with special statistical techniques and methodology 
of representative sample verification in the FADN CZ system. The population data were 
taken from the Czech Statistical Office database.   
    

Key words:  
representativeness, sample, Farm Accountancy Data Network, agriculture, statistical 
methods, results of farming 
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Úvod  
V roce 1995 byla zahájena realizace projektu tvorby sítě testovacích podniků v České 

republice. Tehdy bylo metodicky navrženo a poprvé realizováno Výzkumným ústavem 
zemědělské ekonomiky v Praze výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských 
subjektů v ČR za rok 1994. V období přípravy vstupu ČR do EU byla výkonnost českého  
zemědělství posuzována odlišnými kategoriemi a postupy hodnocení hospodářských 
výsledků oproti praxi EU. Proto bylo rozhodnuto již v roce 2001 respektovat legislativní 
normy EU a postupně přejít na systém ukazatelů hospodářských výsledků v zemědělství 
států EU. V tomto roce začal VÚZE v Praze ověřovat použití zemědělské účetní datové sítě 
FADN. V současné době je výběrový soubor FADN významným informačním zdrojem 
Evropské komise o skutečné ekonomické situaci zemědělských podniků v ČR. 

Cíl a metodika 
Cílem příspěvku je ověřit reprezentativnost vybraných ukazatelů zjištěných 

prostřednictvím výběrového šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů 
v zemědělství ČR za rok 2008 v síti FADN. Základní soubor je reprezentován daty ČSÚ. 

Odhady z výsledků výběrových šetření nejsou plně kvalitní jako výsledky 
vyčerpávajícího šetření, neboť výběrové šetření je vždy provázáno tzv. výběrovou chybou. 
Pro další statistické šetření, založené na výběrových souborech, je užitečné získat představu 
o počtech a velikosti jednotek (zemědělských podniků), a to jak z hlediska výměry, produkce, 
tržeb a dalších objemových ukazatelů, tak i z hlediska hektarových výnosů, nákladů na 1 ha 
zem. půdy a tržeb na 1 ha, tedy ukazatelů intenzivních. K tomu slouží explorační analýza. 

Explorační analýza slouží k rychlému orientačnímu poznání charakteru variačních řad, 
mj. i k detekci tzv. odlehlých (extrémních) pozorování. Základním nástrojem této analýzy je 
zpracování vstupních dat do tzv. krabičkového grafu (box-and-whisker plot), který jednoduše 
a velmi názorně uvádí rozložení pěti nejdůležitějších číselných hodnot variační řady, minima, 
maxima, mediánu a obou kvartilů. Všeobecně platí, že ve větších souborech je odlehlých 
hodnot více, a to i relativně. Pomocí této grafické metody lze stanovit odlehlé hodnoty. Tyto 
hodnoty lze bez nebezpečí snížení vypovídací hodnoty ze souboru vyloučit. Tím se zvýší 
homogenita souboru a sníží se variabilita sledovaných znaků. Teprve takto upravené údaje 
byly dále zpracovány. 

Nejprve je třeba ověřit, zda ve výběrovém souboru je stejné zastoupení ve velikostních 
skupinách právnických a fyzických osob. K tomu lze použít χ2 - test dobré shody, pomocí 
kterého se ověří, zda ve výběrovém a základním souboru je stejné rozdělení četností. 

K výpočtu se použivá následující testovací kritérium: 
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kde 
 k  počet skupin, 
 nj  skutečné četnosti, 
 npj  teoretické četnosti (v základním souboru). 
 
Není-li hodnota testovacího kritéria χ2 větší než 2

αχ , lze potvrdit shodu mezi rozdělením 
četnosti dle jednotlivých oblastí v základním a výběrovém souboru. 
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Dále je možno ověřovat rozdíl v procentickém zastoupení subjektů ve výběrovém a 
základním souboru pomocí testu o hodnotě relativní četnosti: 
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kde  
 u  hodnota testovacího kritéria, 
 fi  relativní četnost ve výběrovém souboru, 
 π0  předpokládaná hodnota relativní četnosti v základním souboru, 
 n  rozsah výběrového souboru. 
 
V případě, že je hodnota testovacího kritéria větší než kritická hodnota normálního 

rozdělení, je prokázán statisticky významný rozdíl. V tom případě je soubor možné podrobit 
znovu explorační analýze a po vyřazení jedné či dvou extrémních hodnost se může 
variabilita znaku snížit a potvrdí se nevýznamnost rozdílu. 

Údaje z výběrového souboru (relativní četnost výskytu znaku) v referenčním roce je 
možné otestovat s údaji z výběrového šetření za rok předchozí. K tomu lze použít test o 
rozdílu dvou relativních četností. 

Testovací kritérium je následující: 
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kde  
 u  hodnota testovacího kritéria, 
 n1  rozsah prvního výběrového souboru, 
 n2  rozsah druhého výběrového souboru, 
 m1  počet prvků s výskytem určitého znaku v prvním výběrovém souboru, 
 m2  počet prvků s výskytem určitého znaku ve druhém výběrovém souboru. 
 
Prokáže-li se, že hodnota testovacího kritéria je menší než kritická hodnota normálního 

rozdělení, je rozdíl mezi podílem v obou výběrech nevýznamný. 
Vedle reprezentativnosti počtů vybraných subjektů bylo třeba zhodnotit reprezentativnost 

zjištěných ukazatelů. 
Pro další ověření reprezentativnosti výběrových šetření byly v případech, kde jsou 

k dispozici údaje za základní soubor, provedeny testy, pomocí kterých bylo zjištěno, zda 
existuje rozdíl mezi hodnotou zjištěnou z výběrového souboru a skutečnou hodnotou 
základního souboru (údaje z oficiálního celoplošného statistického výkaznictví). K řešení se 
používá test o hodnotě parametru µ0: 
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kde 
 t  hodnota testovacího kritéria, 
 x   aritmetický průměr hodnoceného ukazatele,  
 µ0  údaj zjištěný ze statistického výkaznictví, 
 s2  rozptyl výběrového souboru, 
 n  rozsah souboru. 
 
Je-li vypočtená hodnota testovacího kritéria t větší než kritická hodnota Studentova              

t-rozdělení, je rozdíl mezi hodnotou ve výběrovém a základním souboru statisticky 
nevýznamný. 

Použité testy měly potvrdit předpoklad, že na základě uskutečněného výběrového 
šetření je možné konstruovat kvalitní odhady pro zemědělství České republiky.  

 

Výsledky  

Reprezentativnost výb ěrového šet ření  
Bylo provedeno ověření reprezentativnosti výběrového šetření souboru testovacích 

podniků u výnosů vybraných plodin a u užitkovosti hospodářských zvířat. Autoři záměrně 
nejprve nechali v souboru všechny hodnoty výběrových souborů a teprve ve druhém kroku 
byla data podrobena explorační analýze (Příloha 1). Soubory jednotek jsou členěny na dvě 
skupiny, a to na soubor podniků s jednoduchým účetnictvím a na soubor podniků s 
podvojným účetnictvím. Následující Tab.1 a 2  vycházejí z původní neupravené databáze 
FADN CZ a obsahují výsledky výpočtů testování za celou republiku.  

 
 

Tab. 1: Hodnoty testového kritéria u jednotlivých plodin 2008 
 

  Plodina 

Výnosy  v t/ha Test. kritérium (t-test) 

ČR 
celkem 

Podniky 
s jednoduchým 

účetnictvím 

Počet 
subjekt ů 

Podniky 
s podvojným 
účetnictvím 

Počet 
subjekt ů 

Podniky 
s jednoduchým 

účetnictvím 

Podniky 
s podvojným 
účetnictvím 

Pšenic
e 5,77 4,9391 610 5,715 432 -16,9871 -0,7763 

Ječme
n 4,65 4,3453 508 4,63 419 -6,8727 -0,3217 

Bramb
ory 25,83 22,774 127 23,609 132 -4,8376 -2,9873 
Řepka 2,94 3,1306 305 2,932 362 4,1732 -0,2123 

 
 

V rámci celé České republiky byla prokázána v neupravených údajích za rok 2008 shoda 
mezi hektarovým výnosem zjištěným v síti testovacích podniků s podvojným účetnictvím a 
hektarovým výnosem předpokládaným (dle ČSÚ). Brambory vykazují průkazný rozdíl u obou 
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typů podniků, což je způsobeno vysokou variabilitou hektarových výnosů vlivem ročníku. 
Variační koeficient je u brambor vysoký (31,26 % u podniků s jednoduchým účetnictvím, 
36,18 % u podniků s podvojným účetnictvím). 

 V živočišné výrobě bylo prováděno ověřování reprezentativnosti výběrového souboru 
testovacích podniků u průměrné užitkovosti hospodářských zvířat. Bylo zjišťováno, zda 
existuje rozdíl mezi hodnotou zjištěnou v souboru testovacích podniků a skutečnou hodnotou 
základního souboru (oficiální statistické výkaznictví). Je-li vypočtená hodnota testovacího 
kritéria větší než hodnota normálního rozdělení, lze považovat rozdíl mezi hodnotou ve 
výběrovém a v základním souboru za statisticky významný. Za kritickou hodnotu normálního 
rozdělení byla zvolena hodnota u0,05 = 1,96. Vypočítané hodnoty jsou v následující Tab. 2. 

 

Tab. 2: Hodnoty testovacího kritéria u dojnic v roce 2008 (podniky s jednoduchým 
účetnictvím, pod niky s podvojným ú četnictvím, celkem) 

 

Ukazatel 

Užitkovost hosp odářských zví řat Test. kritérium (t-test) 

ČR 
celkem 

Podniky 
s jednoduchým 

účetnictvím 
Počet 

subjekt ů 

Podniky 
s podvojným 
účetnictvím 

Počet 
subjekt ů 

Podniky 
s jednoduchým 

účetnictvím 

Podniky 
s podvojným 
účetnictvím 

Dojivost 
(l/den) 

18,51 15,76 167 17,3 284 -6,9915 -5,0675 

 

Velká variabilita neupravených podkladových údajů způsobila výsledky provedeného 
testování. Jakmile byla data  podrobena průzkumové analýze, všechny výše provedené testy 
ukázaly s 95% pravděpodobností neprůkazný rozdíl mezi výběrovými soubory a výsledky 
centrální statistiky. Věcí další diskuse však je zamyšlení nad tím, zda je či není vhodné 
v těchto případech eliminovat extrémní hodnoty prvotních dat (za předpokladu jejich 
správnosti).  
 

Reprezentativnost šet ření v krajích 
 

Podobně byly testovány průměrné hektarové výnosy u vybraných plodin a u výsledků 
živočišné výroby v jednotlivých krajích. Ve většině případů nebyl prokázán rozdíl mezi 
průměrem základního souboru (data ČSÚ) a průměrem z výběrového šetření, to znamená, 
že hodnota testovacího kriteria je menší než 1,96 a hodnota p je větší než hodnota hladiny 
významnosti 0,05. Je tedy možno uvést, že výběrový soubor dobře reprezentuje soubor 
základní a je možno výsledky výběrového šetření zobecnit. V některých krajích byl prokázán 
s pravděpodobností 95% rozdíl mezi průměry základního a výběrového souboru. Při 
podrobné analýze se ukázalo, že je to v těch krajích, kde je malý počet subjektů a nebo 
vysoká variabilita hektarových výnosů.  Pokud se zvýšila spolehlivost statistických testů  na 
99%, rozdíly byly neprůkazné.   

Shrnutí 
Zemědělská účetní datová síť zahrnovala v roce 2008 1677 podnikatelských subjektů. 

Tento poměrně velký výběrový soubor byl ověřován z hlediska reprezentativnosti. Speciální 
statistické postupy ukázaly, že některá data obsahovala řadu extrémních hodnot. Tyto 
hodnoty způsobují problém při hodnocení reprezentativnosti. Proto byly vybočující hodnoty 
v těchto případech vyloučeny a výsledkem práce autorů bylo prokázání reprezentativnosti 
souborů hodnocených ukazatelů sítě FADN CZ v roce 2008. 
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Příloha 1 : Explora ční analýza, pšenice celkem, FADN CZ 2008  
(podniky s podvojným ú četnictvím) 

 

Souhrn: hektarový výnos pšenice (v t)
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Komunikace v nouzových situacích v rámci regionu  

Emergency Communication Procedures within a Region  

Zdena Rosická 

 

Abstrakt:  
Komunikaci v rámci regionu nelze zúžit na použité technické prostředky. Spočívá v přenosu 
informací sdělovaných písmem, ústně nebo vizuálně. Nouzový plán by měl obsahovat 
odpovědi na následující položky: Jak informovat veřejnost, Jak využít vlastní a získané 
informace, Kdo bude zodpovědný za komunikaci s médii. 

Klíčová slova:  
Komunikace, informace, nouzový plán 

Abstract:  
Communication within a region is not just about devices. It has to do with how we convey 
information in writing, orally and visually. The emergency plan should address issues as 
follows: How to keep the public informed, How to translate internal and incoming information, 
Who will be in charge of talking to the media.  

Key words:  
Communication, information, emergency plan 

 

Introduction  
Cultural heritage of every advanced sophisticated country becomes its inseparable 

component, whose keeping and preservation is in public interest; therefore cultural heritage 
protection within regions has to be paid extremely careful attention to. It must follow the latest 
scientific knowledge and result from international agreements in the field of European and 
World cultural heritage. 

Various destructive natural disasters frequently strike populated areas in addition to 
calamities caused by human beings, such as terrorism attacks, arson, etc. Hardly a month 
goes without a report detailing loss of property or lives or the facts that cultural institutions 
and valuable heritage sites are damaged, destroyed or affected. Risk of fires, floods, mud, 
slides, avalanches, rain or snowstorms and other water-related emergencies are taken very 
seriously; therefore in-time prepared plans and strategies have to be developed, tested and 
implemented as well as regularly trained staff in case an emergency strikes. It is impossible 
to avoid neither unexpected natural disasters nor the damage caused afterwards; however 
we are able to reduce the risk of loss or damage to property if a response plan is ready being 
tailored to the specific needs of most frequently repeated cases, e.g. floods, which happened 
couple of times in a particular region in the last decades. Its aim is to be better prepared and 
respond more appropriately to coming high water resulting in threat to inhabitants and 
cultural values. 
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Emergency preparedness 
Emergency preparedness often is not at the top of the list priorities until it is too late. 

Launching and maintaining an effective preparedness and response program can drastically 
reduce the threat to a region or institution. Initiatives at international, regional and local levels 
to improve risk-preparedness and risk management for cultural heritage are a response to 
concern coming from professionals in the early 1990s. These initiatives have been trying to 
strengthen framework for preparedness, response and recovery as well as introduce various 
efficient mechanisms for practical assistance in situ. In addition, the focus of 1996-1999 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) trienniums offered excellent 
framework for increasing the attention given to cultural heritage at risk. The expanding global 
and regional interest in emergency preparedness and response can work to our advantage. 
We can capitalize on this concern as we solicit support for emergency preparedness and 
response efforts. There is a common belief: if a disaster happens, we cannot prevent a 
natural disaster, but we can drastically reduce its effect on human life and property. 

The regional emergency preparedness coordinator should be able to manage gathering 
information to write an emergency plan, to launch a training program that can help teams 
address fears associated with emergency preparedness and provides them with skills they 
need in a crisis, and involve outside service agencies, such as the Red Cross, local police 
and fire departments. What are priorities? Human lives as well as irreplaceable cultural 
property are at stake. 
 In addition, there are other questions to be considered: Do other institutions in the 
region have emergency plans? Are they willing to share them with us? Who in the community 
is knowledgeable about emergency preparedness and could serve as a resource? What 
state, regional, and local emergency agencies should be contacted before, during, and after 
a disaster, and how can a relationship be developed beforehand with these agencies? 

Local or regional emergency service agencies can help us build an emergency plan 
that complements other plans already in place in the community. We need to know 
realistically how much assistance our institution could receive in the event of a wide-scale 
emergency. Information and support provided by these agencies can significantly reduce the 
amount of time and resources necessary for developing the emergency plan. In addition, 
local agencies should be aware of the individual institution’s needs and planning efforts so 
they can provide the most efficient support in a crisis. Hospitals, schools, and general 
population needs will be met first by city, state, and national agencies in an emergency 
situation. The following emergency service agencies may be consulted: 

-  emergency management agency, 
-  local fire department, 
-  hospital/ambulance authorities, 
-  military, 
-  police department, 
-  Red Cross and other relief agencies. 

  In the early stages of the emergency preparedness and response program should be 
produced some documents as a basic tool: a statement of purpose including goals and 
objectives of the emergency preparedness and response program; a contact list of key team 
members and roles in an emergency plan and home telephone numbers in order in which the 
persons  are to be contacted; an organizational chart containing duties and responsibilities; a 
draft budget for the emergency preparedness and response program - this can be revised as 
the planning progresses and vulnerabilities are identified. The organizational chart below 
(Fig. 1) presents an example of departmental teams with duties applicable to any institution 
and having passed particular modifications considering general  specificities, to any region.    
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Fig.1: Institution team duties 
DORGE, V., JONES, L,S., 1999. Building an Emergency Plan. USA, The Getty Conservation Institute, p.51 

 
It is useful to appoint a communications coordinator: he or she answers all questions, 

formal and casual, offers information to the public, obtains external information as needed 
during an emergency. Having a communications coordinator significantly reduces the 
confusion that often arises during and after emergencies and improves the accuracy of 
released information. The first choice for this position is usually the public relations director, 
who is familiar with all aspects of the institution’s functions and is accustomed to dealing with 
the media. The communications coordinator performs or supervises assessment accuracy of 
information, news releases with investigating agencies, such as fire and police departments 
and civil defense, keeps the community informed, is accessible to the media and maintains 
control of their activities on-site following an emergency, refrains from making decisions or 
stating opinions on controversial or questionable topics and solicits public support.  
 
Conclusion 
 The emergency plan should include a description of when to activate response 
procedures and how to communicate to staff that the institution is operating in emergency 
mode. In order to be effective, an emergency plan needs to be simple, focusing mainly on 
situations most likely to occur, to be flexible enough so that it can be effective in 
unanticipated or unavoidable situations and to be realistic. It should be tested at least 
annually with an emergency drill similarly to Integrated rescue system regular exercises 
arranged in the Czech Republic every year.  
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Heterodoxní př ístup k analýze hodnotové transmise 
v regionech a korporacích  

Heterodox Approach as a tool of Value Transmission 
Analysis within Regions and Corporations  

Mojmír Sabolovi č 

Abstrakt 
 

Analýzu hodnotové transmise v regionech a korporaci (ích) lze chápat v širším pohledu 
z celé řady hledisek. Předmětem tohoto příspěvku je explanace využití heterodoxního 
přístupu s využitím vlastností fuzzy míry a fuzzy integrálu v ekonomické analýze. Zvolený 
přístup umožňuje využít aplikaci neaditivních modelů v ekonomických analýzách regionů, 
podniků, komoditních vertikálách, fúzích a akvizicích apod. Základní nástroje analyzovaného 
přístupu (Choquet integrál) jsou analyticky formulovány pro potřeby vyjádření hodnotové 
synergie, redundance a inhibice.   

 

Klíčová slova 
Transmise, synergie, fuzzy integrál, inhibice, redundace 

JEL klasifikace: G12, G34 
 

Abstract 
Analysis of value transmission within regions and corporations poses wide area of 
viewpoints. The objective is explanation of heterodox approach to usage fuzzy measure and 
fuzzy integral in economics analysis. The approach use non-additive moles in economics 
analysis of regions, businesses, commodity chains, mergers and acquisitions etc. Basic tools 
(Choquet Integral) are reformulated by the reasons of observation of value synergy, 
redundance and inhibition. 

Key words 
Transmission, Synergy, Fuzzy Integral, Inhibition, Redundance 
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Úvod  
 

 
Standardní přístupy hodnotového managementu (Value Based Management) si kladou 

za cíl vyjadřovat úspěšnost business modelu prostřednictvím ukazatelů zachycujících změny 
zvoleného kritéria, kterými jsou např. akcionářské hodnoty (Shareholder Value), popř. 
hodnoty zájmových stran (Stockholder Value). Pro vyjádření těchto kritérii jsou obvykle 
používány jednoduché algoritmy finanční matematiky na bázi aditivních agregačních 
operátorů (Additive Aggregation Operators) (Damodaran 2006). Pomocí těchto nástrojů 
dochází ke stanování hodnoty korporace (finančnímu oceňování) jako celku, ze které jsou 
následně odvozovány dílčí zvolená kritéria.  

Dosavadní poznatky (Hand – Lev 2004; Ohlson 1995, Casta et. al. 1998, 2003, 2005; 
Cummis – Derrig 1997; Kosko 1993; Sugeno 1977; Zadeh 1965; Sabolovic 2009; 
Damodaran 2006) podávají důkaz, že v případě, kdy je podnik (majetek) chápán jako 
uspořádaná množina, aditivita agregačních operátorů neumožňuje vyjádřit takové  jevy, jako 
jsou synergie (Synergy), redundance (Redundancy) nebo vzájemné inhibice (Inhibition) 
dílčích hodnot majetkových složek.  

Cílem tohoto příspěvku je teoretický rozbor aplikace fuzzy míry (Fuzzy Measure) a fuzzy 
integrálů (Fuzzy Integral), zejm. typu Sugeno a Choquet, v procesu transmise hodnot v rámci 
korporace(cí)1 a jejich svazků2. Je provedena explanace hodnoty pozitivní nebo negativní 
synergie integrací užitím neaditivní míry (non additive measure).  

 

Cíl 
 

Stanovení hodnoty je proces vymezený významem, který je přisouzen úloze a užití 
kvalitativních a kvantitativních informací a subjektivního lidského úsudku při rozhodování. 
Formulace výzkumné otázky vychází z  principu inkompability formulovaného v roce 1973 L. 
A. Zadechem: „S rostoucí složitostí sytému klesá naše schopnost formulovat přesné a 
významné vlastnosti o jeho chování, až je dosáhnutá hranice, za kterou je přesnost a 
relevantnost prakticky vzájemně se vylučující jevy.“ (Zadeh, 1973) Přesnost a relevantnost, 
respektive jejich diskrepance, v procesu stanovení a tvorby hodnoty, jak na úrovni interního 
tak externího prostředí korporací, jsou dále označovány (s ohledem k tomu, zda se jedná o 
pozitivní či negativní hodnotovou změnu) jako: 

• Synergie – vzájemné působní prvků systému korporace ústí ve společnou hodnotu 
vyšší, než je hodnota jednotlivých prvků samostatně  

• Redundance – vzájemné působení prvků systému korporace ústí v rekognoskaci 
nadbytečnosti prvku (ů) v procesu tvorby hodnoty  

• Inhibice – vzájemné působení prvků systému ústí ve vzájemnou negaci hodnot  
 
Přístupy metody a techniky standardně aplikované a doporučované mezinárodními 
standardy pro stanovení hodnoty (International Valuation Standards) toto vzájemné 
hodnotové působení opomíjí. Úkolem je tedy nalézt přístup, který vzájemné působení prvků 
systému umožňuje. Základní inspirací při formulaci výzkumné otázky byla metodika aplikace 

                                                           
1 Pro účely této práce chápeme korporaci v „širokém pojetí“ jako jakoukoliv entitu (systém) bez 

ohledu na právní formu, bez ohledu na to, zda se jedná o subjekt soukromého nebo veřejného 
sektoru.  

2 Svazkem rozumíme spojení za účelem dosahování společného cíle bez ohledu na právní formu.  

221



Fuzzy Integrálu prof. Casty (Casta et. al. 1998, 2003, 2005), která je dále s využitím 
matematického aparátu reformulována s prostředí podniku na prostředí širšího pojetí 
korporací.   
Výzkumná otázka je odvozena, viz níže, z reformulace Zadehovi hypotézy do prostředí 
korporací. Tedy, s rostoucí kvantitou prvků systému (např. aktiv podniku, výrobních středisek 
či závodů podniku, částí koncernu, prvků ve výrobkové vertikále, jednotlivých divizí 
globálního podniku) roste neuspořádanost systému (dle druhého termodynamického zákona 
došlo k růstu entropie). Pokud jednotlivé prvky systému vyjádříme jejich hodnotou 
v monetárních jednotkách, vzroste míra neuspořádanosti – vzroste chaos ve finančním krytí 
korporace (pasivech, rozdíl mezi hodnotou účetní a fair value). Výzkumná otázka je 
formulována následovně: 
 
Lze aplikaci fuzzy integrálu považovat za vhodný nástroj pro modelování neaditivní 
transmise hodnot v korporaci (cích) a jejich svazcích? 
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Metodika  

Úvodní část vlastní práce je zpracována metodou extenzivní literární rešerše oblasti 
finančního oceňování synergií. Vybrané teoretické podklady byly podrobeny hodnotové 
analýze a jako vhodný zvolen fuzzy přístup a jeho aplikace v podobě integrálního počtu. Při 
hodnocení této části byla použita metoda komparace a pro vyvození závěru při volbě 
vhodného modelu metoda indukce. V následující části, při hledání odpovědi na výzkumnou 
otázku byla použita metodika deskripce a expertního hodnocení. Byla provedena explanace 
modelu prof. Casty (Casta et. al. 1998, 2003, 2005) a jeho transformace do prostředí 
koporace(cí).  V práci nebylo využito metody matematického důkazu. Závěrečné shrnutí o 
možnostech další využitelnosti vybraného modelu bylo využito metod dedukce a predikce 
následného výzkumu v podobě empirické verifikace.  

 

Transmise hodnot  

Standardní přístupy, které umožňují zachytit synergické (a obdobné) efekty jsou založeny, 
vágně řečeno, na rozdílu tržní a účetní hodnoty (viz např. hodnoty goodwill při podnikových 
kombinacích), přesně fair value a substanční hodnoty (viz např. IFRS, IVSC, omezeně i 
CUS). Tento přístup je holistický – zjistíme hodnotu celku a alokujeme ji na zvolené části 
(srov. s dedukcí). Fuzzy integrály umožňují podívat se na věc z druhé strany, pohledem 
indukce, od částí k celku. Lze vyvodit změny v hodnotách jednotlivých prvků systému (např. 
změny vstupních komodit a výstupních produktů) a vhodnou aplikací neaditivního počtu 
odhadnout hodnotu celkovou. Tento přístup lze označit jako atomistický, viz Obr. 1. 
Transmisi hodnot je nutno chápat čtyř dimenzionálně, tedy pohybu ve „všech“ směrech (dle 
základních fiskálních axiomů), samozřejmě s výjimkou proměnné času (nereverzibilita).  

Na Obr. 1 je zobrazen systém tvorby a transmise hodnot systému jako celku (korporace) a 
jeho prvků (částí korporace). Pomocí holistického přístupu, který lze považovat v současné 
době za standardní, se hodnoty synergických efektů vyvozujeme hodnotu dílčích prvků 
systému z hodnoty celku. Problém tedy je, že některým prvkům je přiřazena vyšší hodnota 
než jim náleží. Atomistický přístup je opačný. Lze tedy vyvozovat, že hodnota dílčího majetku 
je odhadnuta s „větší přesností“.  Při aplikaci adekvátně zdůvodněné metodiky se musí 
výsledné hodnoty systému jako celku zjištěné oběma přístupy rovnat. 

 

223



 
Obr. 1: Transmise hodnot 

 

Standardní model 

Standardní model transmise hodnot vychází z modelu účetního. Účetnictví je založeno na 
jednoznačném numerickém vyjádření hodnot prostřednictvím konkrétní finanční částky. 
Tento přístup je však poměrně vzdálený hospodářské realitě charakterizované subjektivním 
očekáváním, nepřesností, nejistotou, nejednoznačností a subjektivitou účetních hodnot, 
nedostatečně definovanými účetními kategoriemi, subjektivismem metod odhadu rizika (viz 
March, 1987; Zebda, 1991; Casta, 1994; Bry and Casta, 1985; de Korvin et al., 1995; Casta 
Lesage, 2001). 

Casta a kol. (2003) navrhl model, který zachycuje synergii, která ovlivňuje vstupní data 
finančních výkazů. Nicméně, i tento přístup vyžaduje pečlivé ověření účetních hodnot a 
hodnoty příjmů korporace. Toto ověření vychází z pojetí teorie míry (Measure Theory). 
Teorie míry  v matematickém významu souvisí s problematikou „zobrazení“ prostoru 
souhlasně (odpovídajícímu) s pozorovanými prvky systému a možností numerického 
znázornění. Např. množina reálných čísel R. Účetní systém měření byl ovlivněn zejména 
těmito školami myšlení (Casta, Bry; 2003): 

• Klasický přístup – tzv. teorie míry (Measure Theory). Tento přístup vychází 
z přírodních věd (fyzika, matematika). Takto formulovaný systém měření 
(Measurement) je limitován metodikou přiřazování numerických hodnot. Vlastnosti 
,např. Majetku nebo komodit, lze zobrazit a popsat s využitím fyzikálních zákonů za 
předpokladu aditivity. 

• Moderní přístup – tzv. teorie systému měření (Measurement Theory). Tento přístup 
vychází ze společenských věd a rozšiřuje  klasický přístup o vlivy smyslové vnímání 
psychologických aspektů (Stevens, 1951, 1959).  
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V daném historickém a ekonomickém kontextu je ekonomické zobrazení jakékoliv korporace 
(účetní jednotky) založeno na několika základních, na daném místě a čase akceptovaných, 
obecných principech účetní teorie a praxe. To, jak lze ekonomickou realitu zobrazit pomocí 
účetního modelu je podmíněno výběrem konkrétních základních principů, které jsou 
vymezeny legislativou jednotlivých zemí. Podvojné účetnictví je jedním z představitelů takto 
koncipovaného modelu. Již od středověku je tento koncept zaznamenávání každé operace 
duálně v podstatě neměnný. Pro futuro byly vymezeny podmínky zaznamenávání a 
zpracování historických hodnot. Později byl  bilanční princip (dohledat kdo) rozšířen do 
struktury dnes známých finančních výkazů. (Casta, Bry; 2003) 

Kvantitativní přístup k systému obecného měření hodnot a zejména v penězích vyjádřených 
veličin je základním postulátem klasických autorů z oblasti účetnictví. Stevens (1951, 1959) 
diskutuje nové přístupy k teorii měření  (Mattessich, 1964; Sterling 1970; Ijiri, 1967). Tyto 
modely ovšem nebyly v minulosti akceptovány (Vickrey, 1970). Na tuto kritiku regoval Abdel-
Magid (1979) drobnou úpravou jednoduchého algebraického modelu, kdy se v rámci 
vymezených axiomů pokusil zařadit kvalitativní přístup. Nicméně omezující povaha samotné 
hypotézy o začlenění kvalitativní dimenze hodnot stojící na počátku úprav základního 
kvantitativního účetního modelu vymezená za předpokladu dokonalé konkurence je obtížně 
akceptovatelná (Tippett, 178; Willet. 1987). Předcházející kritické zhodnocení a závěry k 
vývoji teorie validity sytému měření hodnot v účetnictví bylo provedeno Casta, Bry (2003) 
před platností současných IFRS3.  Ztotožňujeme se názorem Casta, Bry (2003), že model 
finančního výkaznictví v současné sobě (2010) má stále převažující kvantitativní akcent. 

 

Modelování synergie 

Stanovení hodnoty korporace (systému) je výsledkem agregace (souhrnu, shromažďování) 
subjektivního hodnocení objektů reálné povahy. Standardní metody stanovení hodnoty jsou 
založeny na principu aditivity. Ze své podstaty tyto standardní metody nemohou vyjádři 
vztahy posilování, stimulace, růstu nebo synergie, které existují mezi prvky organizovanému 
systému (souboru, podniku). Fuzzy integrály, aplikované jako operátory neaditivní integrace, 
umožňují modelovat synergické vztahy, které se vyskytují ve svazcích korporací (síťové 
ekonomice) (Casta, Bry; 2003). Koncept fuzzy integrálu představili Choquet (1953) a Sugeno 
(1977). Aplikaci fuzzy integrálů v procesu stanovení hodnoty se zahrnutím synergických 
efektů poprvé představil Casta – Bry (1998), Casta –  Lesage (2001), Casta – Bry (2003), 
Casta a kol. (2005). 

Standardní metody pro stanovení hodnoty jsou, z důvodu praktické jednoduchosti, založeny 
na předpokladu, že hodnota systému (souboru aktiv) H se rovná součtu hodnot jednotlivých 
prvků systému (jednotlivých aktiv), viz [1] . (Casta, Bry; 2003) 

 

{ }( ) ( )∑
=

= =
I

i
i

I

ii xhxH
1

1  

[1] 
H….. hodnota sytému jako celku (korporace) 
h…... hodnota jednoho prvku systému (dílčí majetkové položky) 

                                                           
3 IFRS – International Financial Reporting Standards. Vývoj ani analýza těchto standardů není 

předmětem této práce. Za relevantní vstupy považujeme výsledky výzkumu Casta, Bry (2003). IFRS 
již kvalitativní stránku transmise hodnot zahrnují odlišnou metodikou (přeceňování, fair value). 
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xi….. prvky systému (jednotlivé druhy majetku) 
 

Intuitivně lze vlastnost aditivity, založenou na hypotéze vzájemné zaměnitelnosti hodnot 
jednotlivých prvků systému vyjádřených v monetárních jednotkách, považovat v případě 
standardního vztahu [1] za relevantní. (Casta a kol.; 2003) Nicméně tento způsob 
ekonomického zobrazení je nerelevantní v případě zobrazení subjektů s výrazným podílem 
nehmotného majetku. Široce definovaná nehmotná aktiva (Sabolovič, 2009), zahrnující mimo 
jiné značky, distribuční sítě, produkční kapacity, know-how, manažerské schopnosti a 
dovednosti, nelze na základě této hypotézy ekonomicky zobrazit. Z těchto důvodů Casta a 
kol. (2003) přikládají význam pozici a pořadí, které zaujímají navzájem jednotlivé prvky 
systému (dílčí majetkové složky) a takto chápané uspořádání považují za zdroj tvory 
hodnoty. Jestliže bereme v úvahu strukturu a vzájemné vztahy vyjadřují Casta, Bry (2003) 
tvorbu hodnoty vztahem  [2]. 

 

{ }( ) ( )∑
=

= >
I

i
i

I

ii xhxH
1

1  

[2] 

Ve vícekriteriálním modelu rozhodování je nutností jasné vymezení agregačních operátorů.  
Existuje řada operátorů, které reflektují způsob jaké mají jednotlivé prvky dopady na 
souhrnný výsledek. Lze mezi zařadit např. průměry (Average Operators), vážené průměry 
(Weighted-average Operators), symetrické sumace (Symmetrical Sums), t – norms, t – 
conorms, středové operátory (Mean Operators), vážené průměry s pořadím (Ordered 
Weighted Averaging OWA). (Casta, Bry; 2003) 

V závislosti na požadovaných vlastnostech modelu Casta, Bry (2003), jsou nutné následující 
vstupní předpoklady a matematické charakteristiky (Grabish a kol., 1995): 

• kontinuita (Continuity) 
• růst (Increase) nejvyšším a nejrychlším dosažitelným tempem  ve vztahu ke každému 

argumentu 
• komutativita (Commutativity) 
• asociativita (Asociativity) 
• možnost přiřazení vah dalším prvkům systému a různých způsobů nalezení rovnováhy 

nebo vzájemné doplnění (komplementarita) 
 

Tyto operátory jednoduché agregace neumožňují plně vyjádřit možnosti a způsoby chování  
při  rozhodování (tolerance, intolerance, preference nezávislosti v rozhodování) nebo model 
interakce mezi rozhodovacími kritérii (závislost, redundance, synergie), které jsou 
charakteristické pro strukturu výsledného efektu. (Casta, Bry; 2003) 
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Fuzzy míra a fuzzy integrál 

Koncept fuzzy integrálů je v přímé návaznosti na fuzzy systém měření. Rozšiřuje integrální 
počet o možnost pracovat s hodnotami, které nemusí být bezpodmínečně aditivní. (Casta, 
Bry; 2003) Jedná se o integraci reálné funkce ve vztahu k dané fuzzy míře (Grabisch a kol., 
1995; Dennberg, 1994). 

Pro konečnou, neprázdnou množinu X s n prvky, existuje fuzzy proměnná (Sugeno, 1977) µ,  
která je prvkem  P(X), ta ke podmnožinou X. Fuzzy proměnná  může nabývat hodnot 
v intervalu (0;1) (Casta, Bry; 2003): 

( ) { } 01 =µ  

[3] 

( ) ( ) 12 =Φµ  

[4] 

( ) ( ) ( )BABA µµ ≤⊆∀ ,3  

[5] 

Koncept obsahuje pro potřeby stanovení hodnoty velmi důležitou charakteristiku – není 
založen na axiomu aditivity. 

S ohledem na požadavky modelu, dvě nespojité množiny E a F mohou chovat následujícím 
způsobem:  

 

( ) ( ) ( ) ( )FEFE µµµ +=∪1  

[6] 

( ) ( ) ( ) ( )FEFE µµµ +≥∪2  

[7] 

( ) ( ) ( ) ( )FEFE µµµ +≤∪3  

 [8] 
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Vztah [6] vyjadřuje aditivní (Additive) chování,  vztah [7] vyjadřuje pozitivní přebytek  (Over-
additive, Synergy),   vztah  [8] vyjadřuje deficit (Redundancy). Definice fuzzy systému 
vyžaduje určení všech podmnožin X, což, znamená, že musí být počítáno s 2n  koeficienty. 
(Casta, Bry; 2003) 

Předefinování systému fuzzy systému měření hodnot implikuje otázku definice integrálu ve 
vztahu k měřítku (Sugeno, 1977; Choquet, 1953). Sugeno integrál měřitelné funkce [9] ve 
vztahu k fuzzy proměnné µ, je definován pomocí podmíněné pravděpodobnosti, viz [101]. 

[ ]1;0: →Xf  

[9] 

( ) [ ]
( ){ }( )( )( )αµα

α
>=

∈
xfxS f ;minmax

1;0
 

[101] 

Jelikož Sugeno integrál je definován pomocí operátorů min a max, není vhodný pro 
modelování synergie  (Casta, Bry; 2003). Casta, Bry (2003) proto volí Choquet integrál; 
Choquet integrál měřitelné funkce [9] ve vztahu k fuzzy proměnné µ, je definován vztahem 
[21]. 

( ) ( ){ }( ) dyyxfxC f ∫ >= µ  

[21] 
Graficky lze Choquet integrál zobrazit viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Obr. 2: Grafické znázorn ění Choquet inte grálu 
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Je-li definována konečná množina prvků X={x1, x2, … xn},  které mohou nabývat funkčních 
hodnot 0 ≤ f(x1) ≤ … ≤ f(xn) ≤ 1, kde Ai ={xi, … xn},  lze psát Choquet integrál ve tvaru [12] 
(Casta, Bry; 2003). 

( ) ( ) ( )[ ] ( )i

n

i
iif AxfxfC µ∑

=
−−=

1
1  

[12] 

Je-li 1 (A=B)  chápána ve smyslu indikační funkce (Indicator Function), která nabývá hodnot 
1 jestliže A=B, jinak 0, lze psát [13], [14].  

( ) ( ) ( ){ }( ) dyyxfxAAC
XPA

f ∫ ∑ 









>=⋅=

= )(
1µ  

[13] 

( ) ( ) ( ){ }( ) dyyxfxAAC
XPAXPA

f ∫ ∑∑ 









>=⋅⋅=

== )()(
1µ  

[14] 

Je provedena substituce hodnoty integrálu ze vztahu [14] funkcí gA(f). Choquet integrál je 
následně vyjádřen vztahem [15]. 

 

( ) ( )
( )

( )fgAC A

n

XPA
f ⋅= ∑

∈

µ  

[15] 

Choquet integrál zahrnuje jako operátory součet (sumu) a běžný součin. Dále lze Choquet 
integrál redukovat na Lebesgue integrál, kde je µ označena jako Lebesgue proměnná a tím 
rozšiřuje možnosti neaditivního stanovování celkových hodnot. Následkem monotónnosti  je 
rostoucí vzhledem k proměnné a integrandu. Z toho důvodu lze Choquet integrál aplikovat 
jako agregační operátor (Casta, Bry; 2003). 
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Diskuse 

Fuzzy integrály našli užití zejména v řízení výrobních procesů (Sugeno, 1977). Znalosti 
získané v těchto oblastech umožňují jejich užití např. neaditivní pravděpodobnosti, 
očekávaného užitku bez aditivity (Schmeidler, 1989), chování za rizika (Wakker, 1990) apod. 
V poslední době jsou aplikovány zejména jako agregační operátory při modelování 
multikriteriálního výběru, zejména při řešení problémů subjektivní evaluace a klasifikace 
(Grabisch, Nikolas, 1994; Grabish akol. 1995). S ohledem na tyto a pozdější aplikace, lze 
konstatovat, že  fuzzy integrály mají vlastnosti požadované u agregačních operátorů 
s výhodou toho, že poskytují velmi obecný rámec pro formalizaci. (Casta, Bry; 2003) Přístup 
k sestavování modelů prostřednictvím fuzzy integrálů umožňuje (zcela nebo alespoň 
částečně) kompenzovat nedostatky klasických operátorů (Grabish a kol., 1995). Fuzzy 
integrály umožňují tvorbu detailních modelů, které zahrnují jinak obtížně vyjádřitelné efekty  
(Casta, Bry; 2003), zejména: 

• Lze vyjádřit redundanci specifikací váhy kritéria nebo skupiny kritérií. Je brána 
v potaz struktura unožující interakci a vzájemná závislost kritérií:  

• Hodnota µ je „podhodnocená“ (under-additive) jestliže jednotlivé prvky (položky) jsou 
redundantní nebo se vzájemně tlumí;  

o µ je aditivní (součtem) pro nezávislé prvky (položky); 
o µ je vyjadřuje pozitivní přebytek (over-aditive), když vyjadřuje synergii a 

reinforcement. 
o Kompenzační efekt – všechny stupně kompenzace (náhrady) mohou být 

vyjádřeny kontinuální změnou id minima do maxima.  
• Sémantický základ agregačních operátorů. 

Modelování Choquet integrálem předpokládá konstrukci takového systému měření, který 
reflektuje význam dané problematiky. Vzhledem k tomu, že systém měření není a priori 
dekomponovatelný (Decomposible), je nutné definovat hodnotu 2n  koeficientů µ(A), kde A 
∈ P(X). Casta, Bry (1998, 2003) navrhli nepřímou ekonometrickou metodu pro stanovení 
koeficientů. V případech, kdy struktura vzájemného působení (interakce) může být 
stanovena přibližně odhadem, je možné redukovat kombinatorickou část problému 
omezením analýzy synergie na vnitřní podmnožiny. (Casta, Bry; 1998, 2003) 

Stanovení fuzzy proměnných, dle metodiky Casta, Bry (1998, 2003) 2n koeficientů, vyvolává 
otázky, pro které již byla řada metod vytvořena (Grabish, Nicolas, 1994; Grabish a kol., 
1995). Metoda Casta, Bry (1998, 2003) je založena na nepřímém stanovení koeficientů na 
učícím se vzorku korporací pro které je známa celková hodnota a hodnota jednotlivého 
majetku a jeho charakteristika. 

Předpokládáme I podniků (systémů), charakterizovaných jejich celkovou hodnotou v a 
množinou  X z J reálných proměnných xj představující hodnoty jednotlivých položek majetku 
(prvků systému) (Casta, Bry; 1998, 2003). Nechť fi  je funkce přiřazuje každé proměnné xj  
hodnotu podniku [16]. 

j
i

j
i xxfi →::  

[16] 
Je stanovena fuzzy proměnná µ, tak, aby se co nejvíce blížila vztahu [17]. 

( ) if vCi
i

=∀ :  

[17] 
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Nechť A je podmnožina proměnných a ga(fi) je proměnná, tzv. generátor vztažený k A, 
definovaná vztahem [38]. 

( ) ( ){ }( ) dyyxfxAfgi iiA ⋅>==→ ∫1  

[38] 

Odvozený model má následující podobu [194]. 

( )
( )

( ) iiA
XPA

i ufgAvi +⋅=→∀ ∑
∈

µ  

[194] 

Ve vztahu [194] představuje ui reziduum, které je nutné úpravami obecně minimalizovat. 
Residuum lze modelovat jako náhodnou proměnnou nebo zjednodušeně minimalizovat 
metodou nejmenších čtverců.  

Model  [20] je lineární s 2j parametry; µ(A) pro všechny podmnožiny A proměnné xj. Závislou 
proměnnou představuje hodnota v, vysvětlující proměnné jsou generátory odpovídající 
podmnožinám X. Požadované parametry lze stanovit standardní vícenásobnou regresí.  

dynydyyy n ⋅=== ,...,,0 10  

[20] 

Pro každou skupinu A odpovídajících proměnných xs jsou odvozeny odpovídající generátory 
dle vztahu [5]. 

( ) { }( )∑
=

>=⋅=
n

h
hiiA yxxAdyfg

0

1  

[5] 

Pro interpretaci získaných hodnot  pro AB  je aplikován následující princip [62] 
(Casta, Bry; 1998, 2003): 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) BaAmeziinhibiceBABA

BaAmezisynergieBABA

⇔+≤∪
⇔+≥∪

µµµ
µµµ

 

[62] 

Navrhovaný model je lineární vzhledem ke generátorům, ale nelineární v proměnných xj. 
Počet parametrů vyjadřuje velmi obecně kombinace vzájemného působení mezi xj. 

Pro malý počet proměnných xj  (např. do 5) je výpočet reálně možný. Otázkou ovšem není 
pouze to, jak vypočítat parametry, ale také jak interpretovat rozdíly typu [23]4. 

( ) ( ) ( )( )BABA µµµ +−∪  

[23] 
                                                           
4 Na principu tohoto rozdílu odvozuje hodnotu synergie zejm. Damodaran, v ČR Mařík. 
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Pro vyšší počet proměnných xj je možné začít Principal Components Analysis a přijmout 
první faktor jako novou proměnnou, nebo omezit a priori počet vzájemných interakcí. (Casta, 
Bry; 1998, 2003) 

 

Závěr 

Transmise hodnot v korporaci (ích) představuje významný aspekt hodnocení hospodářských 
aktivit globální ekonomiky. Vzrůstající podíl hodnoty nehmotných aktiv na hodnotě korporací 
vyžaduje nové přístupy, které dokáží lépe reflektovat hospodářství. Rozbor využití principu 
fuzzy integrálu v hodnotovém řízení korporací představuje jednu z možných cest eliminace 
nedostatků standardních lineárních modelů. 

Na základě teoretického rozboru lze konstatovat, že zvolený model umožňuje vyjádření 
hodnotové synergie, redundance a inhibice.  Na položenou výzkumnou otázku lze odpovědět 
následovně. Charakter promě nných a matematické vlastnosti činí z vhodn ě zvoleného 
fuzzy integrálu optimální nástroj pro tvorbu model ů neaditivní transmise hodnot 
v korporacích. Dosažené výsledky implikují předpokládané kroky následného výzkumu 
v oblasti empirické aplikace modelu v komoditních vertikálách a při analýze realizovaných 
hodnot přeshraničních fúzí a akvizic. 

Tento příspěvek byl zpracován jako součást projektu GAČR, GA402/09/1365 – Metodické 
přístupy k ekonomické analýze podniku. 
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Konverzní faktory v českém prostředí  

Conversion factors in Czech conditions  

Martina Sieber1 

 

Abstrakt:  
Hodnocení investičních a neinvestičních projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů 
se v České republice řídí mimo jiné metodikou Massimo Floria, která je relativně komplexní, 
ale je coby celoevropská prostá českých specifik. Neuvádí specifické hodnoty stínových cen, 
transformačních mechanismů pro převod tržních cen na stínových. Tento text si klade za cíl 
analyzovat, jak převádět v českých podmínkách tržní ceny na stínové, dále představí 
specifické konverzní faktory pro českou ekonomiku. 

Klíčová slova:  

konverzní faktor, standardní konverzní faktor, stínová cena 

Abstract:  

Valuation of investment and non-investment projects co-financed from EU Structural Funds 
in the Czech Republic follows among others the methodology by Massimo Florio, which is 
relatively complex, but seems to have a pan-european view, lacking local Czech specifics.  It 
does not state specific values of shadow prices, or transformation mechanisms to convert 
market prices to shadow prices.  This text aims to analyse means how to convert market 
prices into shadow prices under Czech conditions, and it also presents specific conversion 
factors for the Czech economy. 

Key words:  
conversion factor, Standard conversion factor, shadow price 

Úvod  
Při vyhodnocení projektů metodou Cost Benefit Analysis (dále CBA) je nutné veškeré 

efekty projektu ocenit na bázi stínových cen. Reálně nicméně ocenění efektů projektu 
neprobíhá přímo ve stínových cenách.  

Cílem tohoto textu je prezentovat konverzní faktory pro vybrané tržní statky. Přesnější by 
samozřejmě bylo ocenění projektů přímo na bázi stínových cen, ale nejeví se to jako příliš 
reálně proveditelné, jelikož není ochota výrobců statků poskytnout interní informace nutné k 
danému ocenění. Nicméně konverzní faktory jako speciální transformační můstky jsou 
nástrojem jak jednotlivé tržní ceny převést na tížené ceny stínové. Využití konverzní faktorů 
vychází z následující vzorce: 

                                                           
1 Příspěvek vznikl jako výsledek činnosti v grantu č. CG712-030-520. 
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j

j
j p

sp
spr = , 

kde sp … stínová cena,  
p … tržní cena, 
spr … konverzní faktor 
j … označení statku, potom  

jjj psprsp = .  

Jak ukazuje výše uvedený vzorec, zkonstruhujeme-li ony konverzní faktory, potom je 
proces stanovení stínové ceny jednoduchý. Analytik si při vyhodnocení intervence pomocí 
metody CBA sestaví finanční toky oceněné v tržních cenách a následně pouhým 
vynásobením konverzního faktoru a tržní ceny dostaneme odhad stínové ceny. 

Vyjdeme-li z upravené zjednodušené formule dle Harbergera (1977): 

Xm TXTM
XM

eer
oersprfe

−++
+

=
, 

kde oer … reálný směnný kurz, 
eer… nominální směnný kurz, 
M … import, 
X … export, 
Tm …daně uvalené na import, 

TX …daně uvalené na export,
,  

dostáváme se k zásadnímu problému, zda je tento model pro české prostředí použitelný. V 
zásadě ano. Je nutné si uvědomit možné chyby vzniklé sběrem dat, které lze ovšem vnímat 
jako zanedbatelné vzhledem k možným chybám vzniklým živelným stanovován konverzních 
faktorů či přímo stínových cen. Můžeme tedy dnešní odhady konverzních faktorů vnímat jako 
prozatímní hodnotu a postupnou komunikací s úřady, které se zabývají sběrem dat nutných 
pro samotný výpočet se posouvat k přesnějším číslům. 

Cíl 
Jak již bylo uvedeno výše, cílem tohoto textu je prezentovat konverzní faktory pro 

vybrané tržní statky.  

Metodika 
Export, resp., jak ukazuje model, export snížený o daně je dán přímo statistikami, jelikož 

v České republice je statisticky podchycována přímo položka exportu, který ale v sobě již 
explicitně nezahrnuje žádné transfery v podobě daní. Jakékoliv subvence na export jsou u 
nás natolik zanedbatelné, že od nich můžeme abstrahovat (nicméně je nutné zmínit, že jsme 
k této abstrakci donuceni i skutečností, že disagregovaná data o subvencích na export 
nejsou evidována). 

Import monitorován v rámci statistik je, nicméně za drobnou komplikaci lze považovat, že 
ne všechny položky importované do republiky jsou statisticky sledovány. Importované statky, 
které se do republiky dostávají ilegálními cestami je ovšem v tomto případě menším 
problémem, jelikož jejich objem je dle předpokladů ministerstva financí zanedbatelný. O něco 
vetší se odhaduje dovoz do republiky prostřednictvím zásilek internetových obchodů, které 
se s otevřením ekonomiky světu a také posílením koruny stali u nás více aktivní (s 
oslabením koruny a v současném všeobecném ochlazení ekonomiky lze očekávat opětovné 
snížení množství těchto transakcí). 
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Další proměnná, kterou bylo nutné dohledat, je výše daní, cla, subvencí navázaných na 
import. V tomto bodě lze spatřovat největší slabinu aplikace modelu v České republice. Daně 
uvalené na import uváděné ve statistikách totiž nezohledňují skutečně vybrané daně 
(skutečně zaplacené) tedy ty daně, které posléze navýší hodnotu statku, nýbrž se jedná o 
daně předepsané, které se mohou od posléze zaplacených lišit. Tuto chybu budeme muset 
přijmout, jelikož v České republice není v tomto okamžiku možné zjistit, jaká je diference 
mezi vyměřenými daněmi a daněmi vybranými v detailní struktuře dle SKP.  

Poslední vstupní proměnnou je měnový kurz, a to v podobě reálného a nominálního 
měnového kurzu. Zatímco nominální měnový kurz je jednoznačně definován, reálný měnový 
kurz se vyskytuje v následujících podobách, a to: 

o reálný kurz odvozený od cen průmyslových výrobců, 
o reálný kurz odvozený ze spotřebitelských cen, 
o reálný kurz deflovaný HDP. 
Konverzní faktory stanovené s využitím jednotlivých reálných kurzů se potom budou 

používat pro přecenění různých toků, a to dle následujícího klíče. Konverzní faktor s využitím 
reálného kurzu deflovaného HDP lze považovat za obecné měřítko pro transformaci tržních 
cen na stínové. Druhé dva konverzní faktory budou přizpůsobeny přepočtu statků, které jsou 
součástí konečné spotřeby. 

Struktura konverzních faktorů, kterou si posléze představíme, je zpracována do 
největších detailů, které statistiky České republiky vůbec umožňují. Větší disagregovanost 
není vzhledem k systému našich statistik možná provést. 

Vyjdeme tedy z upraveného Harbergerova modelu (1977) a budeme rozlišovat konverzní 
faktor ve dvou podobách, a to standardní konverzní faktor a sektorový konverzní faktor. 
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Řešení 
Tab. 1: Konverzní faktory pro Českou republiku za rok 2007 

UK1 UK2 UK1 UK2 UK1 UK2
01 Produkty zem.výr.a mysl 0,971 0,973 0,996 1,000 1,040 1,041
02 Prod. les.,těžba, práce 0,973 0,976 0,999 1,003 1,043 1,044
05 Ryby a ost. prod.,práce 0,973 0,976 0,999 1,003 1,043 1,044
10 Uhlí, rašelina, práce 0,973 0,976 0,999 1,003 1,043 1,044
11 Ropa a zemní plyn,práce 0,970 0,973 0,996 0,999 1,040 1,041
12 Uran.,thor. rudy, práce
13 Rudy kovů ost., práce 0,970 0,973 0,996 1,000 1,040 1,041
14 Nerost. sur. ost.,práce 0,972 0,975 0,998 1,001 1,042 1,042
15 Potravin.výrobky, práce 0,959 0,962 0,984 0,988 1,028 1,029
16 Tabákové výrobky; práce 0,294 0,295 0,302 0,303 0,315 0,316
17 Textilní výrobky; práce 0,973 0,975 0,999 1,002 1,043 1,043
18 Konf.výr.vč.kožeš,práce 0,973 0,976 0,999 1,002 1,043 1,044
19 Usně,galanter.výr.-prác 0,973 0,975 0,998 1,002 1,043 1,043
20 Dřevo uprav.,výr.;práce 0,973 0,976 0,999 1,002 1,043 1,044
21 Vláknina,papír; práce 0,973 0,975 0,998 1,002 1,042 1,043
22 Vydavat. a tisk; práce 0,973 0,976 0,999 1,003 1,043 1,044
23 Ropná produkty, koks 0,714 0,716 0,733 0,736 0,765 0,766
24 Chem.výr.,vlákna;práce 0,972 0,975 0,998 1,002 1,042 1,043
25 Výr.z pryže,plas.;práce 0,973 0,975 0,998 1,002 1,043 1,043
26 Ost.nekov.minerál.výr. 0,973 0,976 0,999 1,002 1,043 1,044
27 Základní kovy; práce 0,972 0,975 0,998 1,002 1,042 1,043
28 Kovodělné výrobky 0,973 0,976 0,999 1,002 1,043 1,044
29 Stroje, přístroje a zař 0,973 0,976 0,999 1,002 1,043 1,044
30 Kanc.stroje a počítače 0,973 0,976 0,999 1,003 1,043 1,044
31 Elektrické stroje,práce 0,973 0,976 0,999 1,002 1,043 1,043
32 Rádiová,tel.,spoj.zař. 0,973 0,976 0,999 1,002 1,043 1,044
33 Zdravot.přístr.,práce 0,972 0,975 0,998 1,002 1,042 1,043
34 Dvoustopá mot.voz.,prác 0,973 0,976 0,999 1,002 1,043 1,044
35 Ostatní dopravní zaříz. 0,973 0,976 0,999 1,003 1,043 1,044
36 Nábytek,ost.výr.,práce 0,973 0,976 0,999 1,003 1,043 1,044
37 Úprava druhotných sur.
40 Energie elektric,tepel. 0,973 0,976 0,999 1,003 1,043 1,044
41 Voda,její úprava a rozv 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
45 Stavební práce 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
50 Obchod,údržba,mot.voz. 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
51 VO a zprostřed.VO
52 MO, opravy spotř.zboží 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
55 Sl. ubytovací a stravov 0,972 0,975 0,998 1,001 1,042 1,043
60 Doprava pozemní,potrub. 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
61 Doprava vodní 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
62 Dop.letecká a kosmická 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
63 Vedlej.,pom.služby-dopr 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
64 Služby pošt a telekom. 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
65 Peněžnictví 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
66 Pojišťovnictví 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
67 Pomocné služby v peněž.
70 Sl.-oblast nemovitostí 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
71 Pronáj.strojů a přístr. 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
72 Zpracování dat 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
73 Výzkum a vývoj 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
74 Jiné podnikatelské služ 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
75 Veřejná správa a obrana 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
80 Školské výkony a služby 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
85 Zdrav.,veter.a soc.péče 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
90 Odstraň.odpad.vod apod. 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
91 Činnosti spol.org. j.n.
92 Rekreační činnosti 0,973 0,975 0,998 1,002 1,043 1,043
93 Služby ostatní 0,974 0,977 1,000 1,003 1,044 1,045
95 Služby domácího personálu

0,962 0,965 0,988 0,991 1,031 1,032

dle oer deflovaný HDP

Standardní konverzní faktor

SKP 
komodity Název

dle oer dle oer pro konečnou 
spotřebu

 
Zdroj: vlastní výpočet 
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Tab. 2: Vývoj standardního konverzního faktoru 
2000 2001 2004 2005 2006 2007

0,9886 0,9728 0,9659 0,9707 0,9515 0,9621Standardní konverzní faktor

roky

 
Zdroj: vlastní výpočet 

Diskuse 
Standardní konverzní faktor (SCF) se používá k ocenění malých položek 

neobchodovaného zboží, pro které by z důvodu jejich velikosti bylo neefektivní kalkulovat 
konkrétní sektorové konverzní faktory. Problematické je ovšem jasné vymezení, které 
položky ještě považovat za natolik malé či velikostně nevýznamné, že je možné je považovat 
za zařaditelné do této skupiny. V současné době je z důvodu neexistence sektorových 
konverzních faktorů (příčinou je nízká datová základna, ze které by bylo možné kvantifikovat 
specifické oborové faktory a relativní novost ocenění na bázi stínových cen v České 
republice) využití tohoto zjednodušení přípustné. On sice není vládou stanoven ani 
standardní konverzní faktor, ale existuje „náznak hodnoty standardního konverzního faktoru“ 
v metodice Evropské Komise od Massima Floria, který ale nedává samu hodnotu. Ten uvádí 
jen příklad, který byl mimo jiné určen pro všechny státy Evropské unie, které tuto metodiku 
využívají. V něm ukázal, jak by se standardní konverzní faktor počítal a jak by vyšel, kdyby 
hodnoty exportu, importu a příslušných daní nabývaly určitých hodnot. Ve výpočtu 
abstrahoval od vlivu směnného kurzu. V tomto příkladu dospěl k výsledku 0,8. Smutné na 
celé věci je, že tuto hodnotu někteří analytici považují za standardní konverzního faktoru pro 
ČR. 

Standardní konverzní faktor jsme kalkulovali na bázi upraveného Harbergerova modelu s 
tím, že za jednotlivé položky byly dosazovány hodnoty vždy za ekonomiku jako celek.  

Pro stanovení sektorových konverzních faktorů vyjdeme opět ze zmíněného modelu a za 
jednotlivé položky byly dosazeny hodnoty zachycující charakteristiky mezinárodního 
obchodu vždy pro danou komoditu. Členění odpovídá struktuře „SKP komodit“ dle Českého 
statistického úřadu. 

Slabinou této kalkulace je v tuto chvíli již zmíněná absence zahrnutí podpory exportu do 
výpočtu. Nicméně dle vyjádření Ministerstva financí České republiky je v současné době 
podpora exportu zanedbatelná. Abstrakce od této proměnné by tedy neměla významným 
způsobem vychylovat výsledné hodnoty od teoreticky korektnějších.  

Následující tabulky shrnuje všechny mnou provedené výpočty sektorových konverzních 
faktorů na základě uvedeného postupu. Zdroje dat jsem čerpala z databáze Českého 
statistického úřadu ČR. 

Konverzní faktory byly kalkulovány na základě historických statistických dat 
shromažďovaných Českým statistickým úřadem. Lze ovšem předpokládat, že vzhledem k 
malým odchylkám zjištěných konverzních faktorů (jak ukazují tabulka vývoje standardního 
konverzního faktoru), můžeme jejich hodnoty považovat za použitelné i pro analýzy 
postavené na predikci budoucnosti a pro samotné oceňování budoucích toků.  

Tabulka znázorňující vývoj standardního konverzního faktoru, který je postaven na 
výpočtu z reálného směnného kurzu, což lze v ČR považovat bohužel za doposud nejčastěji 
prakticky aplikovaný transformační mechanismus, vzhledem k jeho byť pochybné 
dostupnosti. Časová řada standardních konverzních faktorů ukazuje relativně neměnnou 
velikost této proměnné, jenž dokumentuje výše uvedenou tezi, že lze hodnotu z roku 2007 
využít i pro predikční modely. Relativní blízkost této proměnné hodnotě 1 je způsobena tím, 
že obchodní vztahy již nejsou tolik deformovány nejrůznějšími bariérami jako například cla, 
jelikož většina našeho mezinárodního obchodu je navázána na země, se kterými nemá naše 
země celní povinnosti. 

238



Shrnutí: 
Závěrem je nutné ještě upozornit, že podoba standardního konverzního faktoru, jak je 

doporučována metodickými příručkami Evropské komise pro zpracování CBA, abstrahuje od 
vlivu podílu nominální a reálného kurzu. Pokud dnes je v ČR zažito, že standardní konverzní 
faktor je na úrovni 0,8 (přičemž pochybná historie této hodnoty byla popsána výše), potom 
zpřesnění, kterého jsme dosáhli je poměrně významné. Tento transformační mechanismus 
slouží k přepočtu tržních cen na stínové a tedy například při transformaci finančního toku ve 
velikosti 10 mil. Kč je zpřesnění dané naším výpočtem ve velikosti 1,5 mil. Kč. Pokud by se 
jednalo o finanční toky, jež bychom transformovali pomocí standardního konverzního faktoru, 
byla by hodnota vyjádřená na bázi stínových cen při původním standardním konverzním 
faktoru ve výši 0,8 na úrovni 8 mil. Kč a v situaci s novými exaktně stanoveným standardním 
konverzním faktorem na úrovni 0,9501 je to 9,5 mil. Kč. 
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Příjmy venkovských a nevenkovských domácností v ČR 

Incomes of rural and non-rural households in the Czech 
Republic 

František Střeleček, Radek Zdeněk 

 

Abstrakt: 
Příspěvek se věnuje porovnání příjmů českých venkovských a městských domácností a 
identifikaci domácností setrvávajících pod hranicí chudoby. Zdrojem dat je statistické šetření 
Životní podmínky (SILC) za roky 2005 a 2008. Pro rozčlenění domácností je užito kritérium 
velikosti obce (2000 obyvatel). Při hodnocení příjmů domácnosti je sledována veličina čistý 
roční příjem na spotřební jednotku. Příjmy domácností se vyznačují pravostranným 
zešikmením a vysokou špičatostí, lze usuzovat na podobnost s lognormálním rozdělením. 
Rozdíl mezi středními hodnotami příjmů venkovských a městských domácností je významný 
(v roce 2005 p < 0,05, v roce 2008 p < 0,001). Vývoj příjmů v obou oblastech je posouzen 
pomocí shift-share analýzy z hlediska národní, odvětvové a regionální komponenty. 

Klíčová slova: 
příjmy domácností, venkov, SILC, shift-share analýza 

Abstract: 
The paper compares incomes of Czech rural and non-rural households and identifies 

households persisting below the poverty threshold. The data were taken from the statistic 
research Statistics on Income and Living Conditions (SILC) of 2005 and 2008. Households 
were classified according to the municipality size (2000 inhabitants). Household incomes 
were assessed according to net annual income per consumption unit. Positive skewness and 
high kurtosis is a typical feature of household incomes; a similarity with log-normal 
distribution can be presumed. The difference between rural and non-rural household 
incomes was significant (p < 0.05 in 2005; p < 0.001 in 2008). The development of incomes 
in both areas is assessed with the shift-share analysis regarding the national, sectoral and 
regional component. 

Key words: 
household incomes, rural population, SILC, shift-share analysis 

Úvod 
Problematika chudoby není omezena pouze na rozvojové země, ale týká se i evropské 

společnosti. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení. Před deseti lety se představitelé členských států zavázali, že do roku 2010 
chudobu v EU vymýtí. Otázkám chudoby a deprivace se věnuje řada výzkumných prací a 
patří k hlavním bodům sociální politiky. Součástí sociální politiky je snaha o redukci chudoby 
a předcházení jejímu vzniku, přičemž omezení chudoby lze považovat za její minimální cíl. 
Česká republika má dlouhodobě nízkou míru chudoby, v roce 2007 hranice peněžní chudoby 
nedosahovaly dle zprávy ČSÚ příjmy u 9,1 % populace (oproti 16 % v EU).  
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Předmětem výzkumu jsou obvykle sociální skupiny podle věku, typu rodiny, ekonomické 
aktivity, vzdělání, pohlaví; handicapovaní, menšiny atd. V tomto příspěvku jsou domácnosti 
rozděleny do dvou skupin podle velikosti obce, ve které žijí.  

Cílem příspěvku je porovnání základních parametrů příjmů českých venkovských a 
městských domácností a identifikovat základní disproporce mezi nimi. Konkrétně se bude 
jednat o porovnání příjmů venkovských a městských domácností z hlediska času a prostoru. 
Okrajová pozornost bude věnována životnímu minimu, minimálnímu příjmu a domácnostem 
hospodařícím s dlouhodobě nízkými příjmy.  

Příspěvek byl vypracován s použitím prostředků MŠMT v rámci řešení výzkumného 
záměru MSM 6007665806. 

Materiál a metodika 

Statistics on Income and Living Conditions 
Před vstupem České republiky do EU byla příjmová a sociální situace obyvatelstva 

zjišťována výběrovým statistickým šetřením Mikrocenzus (naposledy v roce 2002). Po vstupu 
do EU Český statistický úřad zajišťuje v souladu s evropskou legislativou od roku 2005 
statistické šetření nazývané Životní podmínky, které je národní modifikací celoevropského 
šetření EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions). Statistickou 
jednotkou, u níž šetření probíhá, je byt. Jejich výběr se provádí náhodným výběrem ve dvou 
stupních. Dotazník sestává z několika částí, otázky jsou kladeny jak na úrovni jednotlivců, 
tak i celých domácností. Šetření je koncipováno jako rotační panel – domácnosti jsou 
v šetření celkem 4 roky (Životní podmínky 2010). Podrobnosti o průběhu šetření, struktuře 
českého SILCu 2005 a popisné statistiky příjmů domácností přináší Stejskal et al. (2010). 

Šetření SILC 2005 obsahuje údaje aktuální v době šetření, tedy v květnu 2005, příjmy 
jsou za celý rok 2004. Šetření SILC 2008 obsahuje údaje aktuální v době šetření, tedy 
v květnu 2008, příjmy jsou za celý rok 2007. Soubor SILC 2005 obsahuje údaje o 4 351 
domácnostech a 10 333 v nich žijících jednotlivcích, SILC 2008 obsahuje údaje o 11 294 
domácnostech a 26 933 jednotlivcích. V obou těchto souborech zároveň je obsaženo 3 348 
domácností, v kterých žilo 7 980 osob v roce 2005 a 7 882 osob v roce 2008.  

Pro rozdělení souboru na část venkovskou a městskou (resp. nevenkovskou, 
v příspěvku je užíváno ne zcela přesné označené městské obce) je možné použít řadu 
kritérií, jako počet obyvatel, hustotu, dostupnost, odlehlost aj. vztažené k určité teritoriální 
jednotce. V práci je užito kritérium velikosti obce, konkrétně 2 000 obyvatel, které 
koresponduje mj. s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. 
Z předchozích analýz vyplývá, že dané kriterium je z hlediska skladby významné (Střeleček 
et al. 2004; Perlín et al. 2010). Ve statistickém šetření SILC jsou obce podle počtu obyvatel 
rozděleny do 9 skupin (VEL), přičemž venkovským obcím odpovídá sjednocení skupin 1 až 4 
a sjednocení skupin 5 až 9 odpovídá městským obcím. 

Vymezení sledovaných veličin 
Čistý peněžní příjem domácnosti v Kč za rok (CP_PRIJ) zahrnuje hrubé příjmy 

z pracovní činnosti (zaměstnání i podnikání) všech členů domácnosti, sociální příjmy a 
ostatní příjmy snížené o zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. Počet spotřebních 
jednotek (EJ) je váženým počtem členů domácnosti, kde osoba v čele domácnosti má dle 
definice EUROSTATu váhu 1,0; děti do 13 let váhu 0,3 a ostatní osoby 0,5 (tzv. OECD-
modified equivalence scale). Podobné veličiny používá i např. Jarvis a Jenkins (1998), kdy 
čisté příjmy všech členů domácnosti upravují pomocí McClementsovy ekvivalenční stupnice. 
Otázkou je, zda pro analýzu příjmů používat hrubé či čisté příjmy. U analýzy nízkopříjmových 
domácností lze uvažovat ještě snížení o náklady na bydlení (Phimister et al. 2000). Čistý 
peněžní příjem domácnosti na spotřební jednotku v Kč za rok je vypočten pomocí vztahu  

 CP_PRIJ / EJ. 
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Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění 
výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum domácnosti v Kč za měsíc 
(ZIVMIN) je součet částek pro jednotlivé osoby podle postavení v domácnosti stanovený 
zákonem 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Původní výpočet životního minima 
podle zákona 463/1991 Sb., o životním minimu, byl dán součtem částek pro jednotlivé osoby 
a částky podle velikosti domácnosti. Tento výpočet byl platný v době šetření SILC 2005. Pro 
rok 2004 byly platné částky životního minima upravené v Nařízení vlády č. 333/2001 Sb., 
kterým se zvyšují částky životního minima. Životní minimum na spotřební jednotku je 
vypočteno jako 

 ZIVMIN / EJ.  
Součástí dotazníku Životní podmínky – Hospodařící domácnosti je i otázka: „Jaký 

nejnižší možný čistý měsíční příjem by musela mít Vaše domácnost, aby s ním vyšla?“. 
Veličina MIN_PRIJ je tedy subjektivním odhadem minimálního příjmu domácnosti vzhledem 
ke složení a podmínkám domácnosti, který dovolí domácnosti uspokojit její základní potřeby. 
Minimální roční příjem na spotřební jednotku je roven 

 12 . MIN_PRIJ / EJ 
a subjektivní roční přebytek domácnosti na spotřební jednotku lze získat pomocí vztahu 
 (CP_PRIJ – 12 . MIN_PRIJ) / EJ. 
Peněžní veličiny roku jsou uváděny v běžných cenách. Průměrná roční míra inflace byla 

1,9 % v roce 2005, 2,5 % v roce 2006 a 2,8 % v roce 2007. Cenová hladina se tedy ve 
sledovaném období zvýšila o 7,37 %, průměrné roční tempo růstu činilo 2,399 %. Vydělením 
hodnot ze SILCu 2008 (tedy příjmů roku 2007) koeficientem 1,0737 je vyjádříme ve stálých 
cenách roku 2004. 

Nízké příjmy, chudoba 
Zkoumání chudoby je založeno na schopnosti: a) chudobu definovat; b) chudobu měřit. 

Stejně jako u jiných sociálních fenoménů jsou i definice a měření chudoby spojeny s řadou 
problémů. Jedná se tedy vždy o určité koncepty chudoby. Způsob definice chudoby pak 
určuje kdo je chudý i její rozsah ve společnosti (Mareš, Rabušic 1996). Tyto koncepty dále 
třídí podle několika kritérií, a to na: absolutní a relativní; přímé a nepřímé; preskriptivní a 
konsensuální; a objektivní a subjektivní.  

Townsend (1979, p. 31) definuje chudobu podle relativního konceptu takto: „Jednotlivci, 
rodiny a skupiny trpí chudobou, pokud nemají dostatek zdrojů pro zajištění potravin, 
životních podmínek a vybavení, které jsou obvyklé pro skupinu, do které patří. Jejich zdroje 
jsou významně nižší než pro průměrnou domácnost či jednotlivce, jsou tak vyloučeni 
z běžného životního standardu, zvyků a aktivit“. Pacione (1995) uvádí, že chudoba je 
hlavním prvkem mnohorozměrného problému deprivace. Jednotlivé obtíže (jako nízký 
příjem, ztráta domova, sociální vyloučení, neúplná rodina, nezaměstnanost, nízká úroveň 
školství, služeb či bydlení, zločinnost, vandalismus a další) však často působí současně. 
Řada komponentů deprivace se mezi městským a venkovským prostředím liší. Labudová et 
al. (2010) porovnává míru rizika chudoby v České republice a Slovenské republice a dále 
v jednotlivých regionech. Pomocí metody hlavních komponent identifikují faktory, které jsou 
pro regiony s vyšším výskytem nízkopříjmových domácností typické. Působení nízkých 
příjmů na životní úroveň závisí na délce období s nízkými příjmy a na dostupnosti jiných 
zdrojů (Layte et al. 1999). Perry (2002) a Ringen (1988) považují nízké příjmy za nepříliš 
vhodný ukazatel chudoby. Ukazatele relativní deprivace v práci Halleröd et al. (2006) nejsou 
založeny na sledování příjmů, ale na spotřebě zboží a služeb. Při použití ukazatelů 
o spotřebě je nutné řešit problémy spojené s odhadem opotřebení statků dlouhodobé 
spotřeby a nákladů na bydlení (Gradín et al. 2004).  

Kriterium nízkých příjmů je v literatuře stanoveno rozličně. Při relativním vymezení jsou 
za nízkopříjmové domácnosti (nebo osoby) považovány ty, jejichž příjmy jsou nižší než první 
kvintil; druhý či třetí decil; 40, 50, 60 či 70 % středního příjmu (průměr, medián).  
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Venkov 
Řada prací se zaměřuje na rozdíly (a jejich příčiny) mezi venkovskými a městskými 

oblastmi. Gilbert (2004) sleduje zaměstnanost a průměrnou mzdu ve Skotsku v oblastech 
„odlehlý“ venkov, „dostupný“ venkov a ostatní (non-rural). Velké rozdíly mezi městskými a 
venkovskými domácnostmi lze nalézt např. v Číně (v městech jsou příjmy zhruba třikrát 
vyšší), rovněž rozdíly mezi regiony jsou vysoké (Sicular et al. 2007; Gustafsson, Shi 2002).  

Venkovské oblasti jsou úzce spjaty se zemědělským sektorem. V ČR pracuje v sektoru 
zemědělství 4,7 %, přičemž na venkově je to 11,1 % pracujících (Sčítání lidu, bytů a domů 
2001). Srovnání úrovně a struktury příjmů a výdajů zemědělských a ostatních domácností 
provádějí v ČR na základě šetření Mikrocensu a Statistiky rodinných účtů Divila a Doucha 
(2005), z dalších prací se podobnému tématu věnují např. Stejskal, Stávková (2010); Davis 
et al. (1997) v Řecku, Irsku a Severním Irsku; Chaplin (2004) v ČR, Maďarsku a Polsku. 
Přehled o zemědělských domácnostech podává Hill (1999). Kvalitě života na venkově a 
srovnáním s ostatními oblastmi se věnuje Pospěch et al. (2009), Vaněk et al. (2008), 
Vavrejnová, Lüpsik (2007). 

Shift-share analýza 
Jako nástroj pro posouzení dynamiky je použita metoda shift-share analýzy. Shift-share 

analýza byla poprvé užita v práci Dunn (1960) a byla určena zejména pro analýzu dynamiky 
zaměstnanosti. Rozkládanou veličinou může být zaměstnanost (Riguelle et al. 2007; Blien, 
Wolf 2002; Dinc, Haynes 1999), přidaná hodnota (Esteban 2000), produktivita práce 
(Maudos et al. 2008) i jiná veličina (Střeleček et al., 2009). Analýza vybrané veličiny touto 
metodou je vždy zaměřena buď na posouzení dynamiky a strukturálních změn vybrané 
veličiny z hlediska jednotlivých odvětví, a nebo na statické hodnocení strukturálních změn 
z hlediska jednotlivých odvětví a regionů. 

Shift-share analýza se v tomto příspěvku zaměřuje na posouzení dynamiky čistého 
příjmu domácnosti na spotřební jednotku (CP_PRIJ/EJ) ve venkovských a městských 
oblastech v jednotlivých odvětvích národního hospodářství. Pomocí shift-share analýzy lze 
změnu v příjmech v odvětví ve zkoumané oblasti rozložit na národní komponentu, 
odvětvovou komponentu a regionální komponentu 

    t n t
i i i i ie e μ π α . 

Národní komponenta (μ) zachycuje změnu příjmu v jednotlivých odvětvích (pro každou 
oblast) za předpokladu, že index příjmů bude v jednotlivých odvětvích a oblastech stejný jako 
index příjmů v celém národním hospodářství. Pokud je index příjmů větší než jedna, je 
národní komponenta pro všechna odvětví a oblasti kladná,  
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Odvětvová komponenta (π) vyjadřuje změnu příjmů, která vyplývá z rozdílné dynamiky 
příjmů v jednotlivých odvětvích a za celé národní hospodářství,  
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Regionální komponenta (α) vyjadřuje míru, s jakou se vývoj v odvětvích daného regionu 
vzdaluje od požadavků daných změnou příjmů v  odvětvích národního hospodářství, 
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, 

kde t je základní období, t+n srovnávané období, i odvětví, E je sledovaná veličina na 
národní úrovni a e je sledovaná veličina na regionální úrovni.  
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Výsledky a diskuse 
Soubor SILC 2005 obsahuje údaje o 4 351 domácnostech, v tom 1 111 domácností 

v obcích do 2 000 obyvatel (venkovské obce) a 3 240 domácností v obcích nad 2 000 
obyvatel. Soubor SILC 2008 obsahuje údaje o 11 294 domácnostech, v tom 3 052 
venkovských a 8 242 městských.  

Průměrná česká domácnost se v roce 2005 se skládala za 1,62 spotřebních jednotek dle 
definice EU, v roce 2008 z 1,63 jednotek. Domácnosti na venkově se skládaly z 1,7 jednotek 
(2005 i 2008) a městské domácnosti z 1,59 (2005), resp. 1,61 jednotek (2008). Domácnosti 
na venkově jsou tedy o cca 0,1 spotřební jednotky větší.  

Z histogramů ročních čistých příjmů domácnosti na spotřební jednotku je patrné 
pravostranné zešikmení (medián je ve všech případech menší než průměr). Pearsonův test 
dobré shody (χ2 test) hypotézu o shodě empirického rozdělení s rozdělením log-normálním 
zamítá v obou letech v obou skupinách (p-level < 0,001). Z výpočtů testového kritéria je 
patrné, že k nejvyšším odchylkám empirického rozdělení od teoretického dochází 
v intervalech okolo vrcholu a také na pravém chvostu. Vysoké četnosti hodnot blízkých 
průměru znamenají vysokou špičatost.  

Z výsledků testů shody rozdělení veličiny CP_PRIJ/EJ mezi velikostními skupinami obcí 
v obou sledovaných letech vyplývá významný rozdíl (p-level < 0,01) v tvarech rozdělení mezi 
obcemi do 1000 obyvatel a v obcemi s 1 000 až 2 000 obyvateli. Rozdělení příjmů 
domácností v městských obcích (VEL 5 až 9) se významně liší od rozdělení příjmů 
domácností ve všech ostatních skupinách v obou sledovaných letech.  

Základní charakteristiky pro veličinu čistý roční příjem domácnosti na spotřební jednotku 
uvádí Tab. 1. Mezera v příjmech mezi venkovem a městy se zvýšila z 8 055 Kč v roce 2005 
na 11 937 Kč v roce 2008, v relativním vyjádření byly příjmy městských domácností o 5,7 % 
vyšší v roce 2005, o 7 % v roce 2008. Rozdíl mezi středními hodnotami CP_PRIJ/EJ 
venkova a měst je významný v roce 2005 na hladině p < 0,05, v roce 2008 pro p < 0,001. 
Podíl domácností hospodařících s příjmy pod hranicí chudoby (60 % průměrného čistého 
příjmu domácnosti na spotřební jednotku, 88 957 Kč v roce 2005 a 106 859 v roce 2008) se 
v roce 2005 mezi venkovem a městy výrazně nelišil (14 %). V roce 2008 se tento podíl snížil 
na 10,8 % venkovských a 11,9 % městských domácností.  

 
Tab. 1 Čistý příjem domácnosti na spotřební jednotku (v Kč) 

Rok Oblast Průměr Medián 
Podíl 
domácností pod 
60 % průměru 

Venkov 142 263 124 325 14,1 % 
Města 150 318 128 647 13,9 % 2005 
Celkem 148 261 127 500 14,0 % 
Venkov 169 386 150 625 10,8 % 
Města 181 323 159 202 11,9 % 2008 
Celkem 178 098 156 267 11,6% 

                  Pramen: SILC, Vlastní výpočty 

 
Pro vysvětlení tohoto významného rozdílu rozdělme soubor do menších skupin, jaké 

šetření SILC poskytuje a znovu porovnejme střední hodnoty příjmu domácnosti na spotřební 
jednotku. Ve skupině VEL = 9 (nad 100 000 obyvatel) bylo v šetřeních SILC 2005 i SILC 
2008 zahrnuto 5 měst (Hlavní město Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc), tato skupina 
je v krabicovém grafu (Obr. 1) rozdělena na Prahu a ostatní města. Krabice jsou 
konstruovány takto: bod je průměr, krabice je 95% interval spolehlivosti individuálního 
pozorování a svorky jsou 99% interval spolehlivosti. Z grafu jsou patrné jak rozdíly mezi 
příjmy v obcích různé velikosti, tak vývoj v čase.  
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Rozdíl ve výši příjmů mezi venkovem a městy je způsoben především úrovní příjmů 
v hlavním městě, kde příjem domácnosti na spotřební jednotku činil 190 725 Kč v roce 2005 
a 225 479 Kč v roce 2008.  

 

 2008
 2005

19
9 

a 
m

én
ě

20
0-

49
9

50
0-

99
9

10
00

-1
99

9

20
00

-4
99

9

50
00

-9
99

9

10
00

0-
49

99
9

50
00

0-
99

99
9

10
00

00
 a

 v
íc

e
(k

ro
m
ě 

P
ra

hy
)

P
ra

ha

Počet obyvatel v obci

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

 
Obr. 1 Čistý příjem domácnosti na spotřební jednotku, v Kč 

            Pramen: SILC, Vlastní výpočty 

 
Životní minimum je stanoveno zákonem, životní minimum domácnosti závisí na její 

velikosti a složení. V roce 2005 činilo průměrné roční životní minimum na spotřební jednotku 
56 246 Kč, v roce 2008 to bylo 44 186 Kč. Snížení způsobila výše uvedená změna zákona o 
životním minimu a metodiky výpočtu. Podíl domácností hospodařících s příjmy pod úrovní 
životního minima se snížil z 1,98 % v roce 2005 na 0,35 % v roce 2008. Na toto zdánlivé 
zlepšení rozhodujícím vlivem působí právě změna zákona.  

Na otázku o minimálním příjmu, který domácnosti umožní uspokojit základní potřeby, 
uvádějí respondenti částky od nereálné 0 až po 100 000 Kč měsíčně. Domácnosti požadují 
průměrný roční minimální příjem 205 825 Kč v roce 2005 a 244 210 Kč v roce 2008. Na 
hladině významnosti α = 0,05 nejsou mezi venkovskými a městskými domácnosti významné 
rozdíly. Rozdíly vyplývají až z přepočtu průměrného ročního minimálního příjmu na jednu 
spotřební jednotku, kdy v roce 2005 je na venkově 119 590 Kč, v městech 131 033 Kč; 
v roce 2008 je na venkově 144 198 Kč a v městech 153 384 Kč.  

Zajímavou charakteristikou minimálního příjmu je modus, který činí 20 000 Kč měsíčně. 
A to v obou sledovaných letech, na venkově i v městech, bez ohledu na velikost domácnosti. 
Tento příjem je dostačující pro zhruba 16 % domácností. Čistý příjem 20 000 Kč měsíčně na 
domácnost je v české společnosti pravděpodobně považován za určitou hranici minimálního 
životního standardu.  

Za předpokladu, že respondenti správně pochopili otázku a opravdu uvádějí částku 
k pokrytí základních potřeb domácnosti, pak subjektivní přebytek poskytuje prostor pro 
nákup zbytných statků a služeb a úspory. Rozdělení subjektivního přebytku na spotřební 
jednotku se vyznačují vysokou špičatostí a pravostrannou šikmostí, průměr roku 2005 je 
20 150 Kč (venkov 22 673 Kč, města 19 285 Kč), v roce 2008 je 27 196 Kč (venkov 25 188 
Kč, města 27 940 Kč). Při intervalovém třídění subjektivního přebytku na spotřební jednotku 
(s krokem 5 000 Kč) je v obou sledovaných obdobích na venkově i v městech modálním 
intervalem interval 0-5 000) Kč.  
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Domácnosti, které setrvávají ve skupině nejnižších příjmů 
Věnujme se podrobněji domácnostem, které se jak ve výchozím, tak ve srovnávaném 

období vyznačují nejnižšími příjmy. Za hranici je bráno 50 % průměrného čistého příjmu na 
spotřební jednotku, což je v roce 2005 74 086 Kč, v roce 2008 88 907 Kč. Jedná se o 61 
domácností, v tom 14 venkovských a 47 městských. Tyto domácnosti jsou menší než 
průměrné, a to o 0,1 spotřební jednotky.  

Strukturu domácností z hlediska sociálních skupiny (podle osoby v čele) uvádí Tab. 2. 
Zatímco na venkově se z významné části jedná o domácnosti důchodců, v městech jsou to 
domácnosti nezaměstnaných. Vzdělání osoby převažuje základní a nižší střední (bez 
maturity), a to v obou typech domácností. 2 % městských domácností mělo osobu v čele 
s vysokoškolským vzděláním.  

Z vysokého podílu domácností důchodců a nezaměstnaných vyplývá i struktura příjmů 
domácností, kdy sociální příjmy tvoří v roce 2005 78 % hrubých příjmů domácnosti (69 % 
v roce 2008), pracovní příjmy tvoří 18 % v roce 2005, 24 % v roce 2008). Zbytek do 100 % 
činí ostatní příjmy.  

 
Tab. 2 Struktura domácností s nízkými příjmy z hlediska sociální skupiny 

Venkov Města Sociální skupina domácnosti 
podle osoby v čele 2005 2008 2005 2008 
nižší zaměstnanec 14,3% 14,3% 10,6% 12,8% 
samostatně činný 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 
vyšší zaměstnanec 7,1% 7,1% 0,0% 2,1% 
důchodce bez ekonomicky 
aktivních členů 

50,0% 57,1% 25,5% 34,0% 

nezaměstnaný 14,3% 21,4% 46,8% 46,8% 
ostatní 14,3% 0,0% 12,8% 4,3% 

Pramen: SILC, Vlastní výpočty 

 
V rámci dotazníkové šetření respondenti odpovídají na otázku, zda náklady na bydlení 

jsou pro domácnost velkou zátěží. Odpovědi jsou mezi sledovanými roky a oblastmi 
poměrně konsistentní, a to pro zhruba 70 % domácností jsou náklady na bydlení velkou 
zátěží a pro zbylých 30 % určitou zátěží. Rovněž otázka, zda domácnost vycházela se svými 
příjmy poskytuje poměrně konsistentní odpovědi. 50 % domácností vycházelo s velkými 
obtížemi, 35 % domácností s obtížemi a zbytek s menšími obtížemi.  

Shift-share analýza 
K provedení shift-share analýzy bylo využito rozdělení domácností podle odvětví činnosti 

osoby v čele. Odvětví v klasifikaci, kterou poskytuje SILC, byly pro účely shift-share analýzy 
sdruženy do následujících skupin: zemědělství; těžba a dobývání; zpracovatelský průmysl; 
energetika; stavebnictví; obchod; doprava; peněžnictví; veřejná správa, školství, 
zdravotnictví; a ostatní služby. Kód odvětví 0 je přiřazen domácnostem, u nichž je osoba 
v čele ekonomicky neaktivní, nezaměstnaná nebo není možné odvětví jednoznačně stanovit.  

Průměrný čistý příjem na spotřební jednotku se v České republice mezi roky 2004 a 
2007 zvýšil o 20,1 % (na venkově o 19 %, v městech o 20,6 %, Tab. 1). Z hlediska odvětví 
došlo k nejvyššímu nárůstu v domácnostech, jejichž přednosta pracuje v odvětví energetika 
(33,3 %) a těžba a dobývání (24,3 %). Nejnižší nárůst zaznamenaly příjmy v odvětví obchod 
(7,2 %, přičemž na venkově došlo k poklesu o 5,5 %).  

Z uvedeného tempa růstu čistých příjmů na spotřební jednotku vyplývá, že národní 
komponenta je kladná a její výše je proporcionální úrovni příjmů v základním období. 
V peněžnictví dosahuje 48 tis. Kč v městských domácnostech, 44 tis. Kč ve venkovských.  
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Obr. 2 znázorňuje vztah odvětvové a regionální komponenty. Rozdílná dynamika příjmů 
v odvětví a v národním hospodářství (tedy odvětvová komponenta) se pozitivně projevuje 
v energetice (23 tis. Kč městské, resp. 20 tis. Kč venkovské domácnosti), výrazně negativně 
v odvětví obchod (-23 tis. Kč městské, -27 tis. Kč venkovské domácnosti).  

Regionální komponenta se na venkově projevuje pozitivně v odvětví peněžnictví (+26 
tis. Kč) a v ostatních službách (+21 tis. Kč). K poklesu vlivem nižšího tempa růstu na 
venkově dochází v energetice (-32 tis. Kč) a obchodě (-27 tis. Kč). V městských 
domácnostech dochází u této komponenty k výraznému poklesu v zemědělství (-17 tis. Kč), 
v ostatních odvětvích je její vliv nízký.  

Z grafu je patrné, že řada odvětví (jak pro venkov, tak pro města) se koncentruje ve 
shluku s nízkou absolutní hodnotou regionální komponentou, kladnou odvětvovou 
komponentou a ležící vpravo nahoře od přímky se směrnicí -1. U těchto je kladná národní 
komponenta podpořena růstem odvětví či regionu (v I. kvadrantu růstem odvětví i regionu). 
Na venkově je celková změna příjmů formována především regionální komponentou (r = 0,9; 
významná je především rozdílná dynamika jednotlivých odvětví na venkově a v ČR), pro 
města je to odvětvová komponenta (r = 0,74; významná je především rozdílná dynamika 
jednotlivých odvětví a národního hospodářství).  
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Obr. 2 Odvětvová a regionální komponenta 
            Pramen: SILC, Vlastní výpočty 

Shrnutí: 
Cílem příspěvku bylo porovnání českých venkovských a městských domácností 

z hlediska příjmů. Příjmy domácností (konkrétně čisté roční příjmy na spotřební jednotku) se 
vyznačují pravostranným zešikmením a vysokou špičatostí. Lze usuzovat na podobnost 
s lognormálním rozdělením, testy shody teoretického a empirického rozdělení však shodu 
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zamítají – zejména díky vysoké špičatosti. Rozdíl mezi střední hodnotu příjmů venkovských 
a městských domácností je významný (v roce 2005 p < 0,05, v roce 2008 p < 0,001). Při 
podrobnějším rozdělení domácností podle velikosti obce dospíváme k závěru, že rozdíl je 
způsobený úrovní příjmů v Hlavním městě Praha, mezi domácnostmi podle velikosti obce 
není v příjmech statisticky významný rozdíl. Podíl domácností hospodařících s příjmy pod 
hranicí 60 % průměrného čistého příjmu na spotřební jednotku se snížil z 14 % v roce 2005 
na 11,6 % v roce 2008.  

Ve skupině nejnižších příjmů zůstávají v obou sledovaných obdobích převážně 
domácnosti důchodců a nezaměstnaných. Jedná se o domácnosti, kde osoba v čele má 
nižší vzdělání, příjmy těchto domácností jsou značně závislé na sociální příjmech (důchody, 
sociální dávky).  

Z výsledků shift-share analýzy vyplývá, že změna příjmů venkovských domácností je 
formována především regionální komponentou, pro domácnosti žijící v městech je to 
odvětvová komponenta.  
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Komparace vývojových tendencí míry nezaměstnanosti v regionech 
ČR 

Comparison of development tendencies of unemployment rate in 
CR regions 

Libuše Svatošová 

 

Abstrakt:  
Vysoká míra nezaměstnanosti představuje ohrožení příznivého ekonomického vývoje 
daného území, což vyvolává zhoršení stavu životní úrovně obyvatelstva v něm žijícího. 
V České republice jako celku došlo v letech 2004-2007  k poklesu míry nezaměstnanosti, 
v roce 2008 došlo k mírnému nárůstu, v roce 2009 pak byl tento nárůst výraznější.  
Posuzujeme-li situaci v nezaměstnanosti regionálního pohledu, je situace v jednotlivých 
krajích velmi diferencovaná a v některých krajích přesahuje i v současné době 10%. Zde je 
pak nutné nastolit taková opatření, aby  mohlo dojít k nápravě nepříznivého  stavu, neboť 
kromě celkově zhoršené ekonomické situace v regionu, může dojít i k  tomu, že obyvatelé 
kraje budou migrovat do oblastí s lepším pracovním uplatněním, což by vedlo  
k ekonomickému i demografickému propadu takto ohrožených oblastí. Příspěvek se zabývá 
statistickou analýzou vývojových tendencí  míry nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR, 
přičemž cílem je určení  pozice krajů z daného hlediska a definování skupin krajů s příznivým  
vývojem a krajů ohrožených.  

Klíčová slova:  
míra nezaměstnanosti, regiony ČR, vývojové tendence, statistická analýza  

Abstract:  

A high unemployment rate represents an endangering of favourable economic development 
of a given territory which invokes deterioration of the state of level of living of inhabitants 
living there. In the Czech Republic as a whole, the unemployment rate decreased in 2004-
2007; there was a slight increase in 2008, and in 2009 the growth was more significant. If we 
evaluate the unemployment situation in regional point of view, the situation is very 
differentiated in particular regions and in some districts it even exceeds 10 % at present. 
Than, there is necessary to introduce such measures to be able to set right the unfavourable 
state because besides the generally worsened economic situation in a region it can happen 
that inhabitants of the region will migrate into areas with better job opportunities. It would 
subsequently lead to an economic and demographic fall of this-ways endangered areas. The 
paper deals with a statistical analysis of development tendencies of unemployment rate in 
particular CR regions. Its aim is to determine positions of regions from the given point of 
view, so a definition of region groups with favourable development and endangered regions. 

 

Key words:  
unemployment rate, CR regions, development tendencies, statistical analysis 
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Úvod  
 Regionální rozvoj lze posuzovat z celé řady aspektů. Specifika rozvoje závisí na 
přírodních podmínkách, osídlení a sociální a technické infrastruktuře regionu a zejména na 
lidských zdrojích (Dufek, 2008). Je třeba, aby podmínky pro lidských zdrojů byly na takové 
úrovni, aby umožňovaly  kvalitní  životní podmínky a životní úroveň obyvatelstva v daném 
regionu. Z tohoto pohledu je jedním z velmi  sledovaných ukazatelů míra nezaměstnanosti. 
Její vysoká hodnota  negativně působí na rozvojový potenciál regionu (Wokoun 2008). 
Obecně v České republice  docházelo v letech 2004 -2007 k poklesu míry nezaměstnanosti, 
v důsledku působení krize došlo v následujících letech opět k nárůstu míry nezaměstnanosti. 
Tyto trendy se projevily ve všech krajích ČR, avšak s rozdílnou intenzitou. Překonání 
nepříznivé situace v nezaměstnanosti  představuje pro  některé kraje menší problém, 
v krajích ohrožených však  půjde o proces dlouhodobý, který s sebou může nést i některé 
další nepříznivé jevy jako například  negativní saldo migrace, což  může vést k menšímu 
zájmu investorů a následně k dalšímu prohlubování nezaměstnanosti v daném území. 
 
Materiál a metody 
 V příspěvku je sledován vývoj  roční míry registrované nezaměstnanosti v letech 
2004 - 2009 a to jak za ČR celkem, tak za jednotlivé kraje. Cílem je  posoudit  odlišnosti ve 
vývoji, a definovat stupeň ohrožení jednotlivých oblastí. Pro tyto účely bylo nejprve 
provedeno porovnání vývojových tendencí  pomocí jednoduchých statistických ukazatelů 
dynamiky, následně byly využity  metody vícerozměrné, pomocí nichž  byly určeny skupiny 
krajů s podobnými vývojovými tendencemi  a stanoveny skupiny krajů s příznivým vývojem a 
skupiny krajů ohrožených. Zde byly využity  shluková analýza a analýza hlavních komponent 
(Řehoř 2007).  

 Cílem shlukové analýzy 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 
(Hebák, 2004) vyjádřená z matice euklidovských vzdáleností. 

Analýza hlavních komponent umožňuje na základě zpracování vícerozměrného souboru 
provést redukci proměnných a stanovit tak ukazatele, které mají stěžejní vliv a současně 
stanovuje sílu vlivu daných  ukazatelů na výsledný efekt. Na základě výsledků analýzy 
hlavních komponent bylo provedeno hodnocení postavení krajů  z hlediska vývoje míry  
nezaměstnanosti (Hendl 2004).  
 
 
Výsledky a diskuse 
 Míra nezaměstnanosti v České republice v roce 2004 činila v průměru 9,46%. Do 
roku 2007 lze zaznamenat příznivé snižování míry nezaměstnanosti až  na 5,98%. V roce 
2008 byla situace prakticky stejná jako v předcházejícím roce, rok 2009 však přináší zvýšení 
na 6,7%. Hlavní tendence, to jest snižování míry nezaměstnanosti do roku 2007 a následné 
její zvýšení jsou prakticky ve všech krajích stejné. Liší se však svou absolutní velikostí i 
velikostí  tempa růstu či poklesu.    
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Graf 1 : Vývo j míry nezam ěstnanosti v ČR a krajích ČR v letech 2004-2009 
 
 Tradičně nejnižší míra nezaměstnanosti je v hlavním městě Praze, kde v roce 2004 
činila 3,58%a v roce 2009 3,1%. V ostatních krajích je míra nezaměstnanosti vždy vyšší, 
přičemž druhý kraj v pořadí má míru nezaměstnanosti oproti Praze dvojnásobnou. V roce 
2004 v pěti krajích míra nezaměstnanosti přesáhla 10%, v roce 2009 pak byla hranice 10% 
překročena pouze ve dvou krajích. .  
 
Tab. 1:  Vývoj míry nezam ěstnanosti v ČR a krajích ČR v letech 2004-2009  
 

Region 
Míra registrované nezaměstnanosti  -% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Česká republika 9,47 8,88 7,67 5,98 5,96 6,70 
Hl. m. Praha 3,58 3,25 2,72 2,16 2,14 3,10 
Středočeský 6,85 6,25 5,32 4,25 4,47 4,40 
Jihočeský 6,59 6,69 5,68 4,47 4,83 4,30 
Plzeňský 6,74 6,45 5,60 4,43 5,03 6,30 
Karlovarský 10,75 10,28 9,20 7,32 7,62 10,90 
Ústecký 15,85 15,41 13,77 10,96 10,26 10,10 
Liberecký 8,22 7,73 7,04 6,05 6,95 7,80 
Královéhradecký 7,67 7,33 6,32 4,70 4,81 7,70 
Pardubický 8,94 8,35 6,91 5,43 5,95 6,40 
Vysočina 8,85 8,23 7,10 5,63 6,27 5,70 
Jihomoravský 10,69 10,21 8,82 6,92 6,83 6,80 
Olomoucký 11,73 10,65 8,97 6,73 6,87 7,60 
Zlínský 9,53 9,27 7,75 6,02 6,13 7,30 
Moravskoslezský 15,66 14,23 12,58 9,62 8,49 9,70 
Pramen: ČSÚ 
 Jak je patrné z tabulky č.1, ve většině krajů došlo k mírnému nárůstu míry 
nezaměstnanosti v roce 2008, v roce 2009 pak dochází k výraznému nárůstu. Změny jsou 
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však velmi diferencované.  V krajích Středočeském, Jihočeském, Ústeckém,Vysočině a 
Jihomoravském došlo oproti roku 2008  ke snížení míry nezaměstnanosti, naproti tomu 
v krajích Karlovarském a Královéhradeckém došlo ke zvýšení míry nezaměstnanosti o více 
než 40 procent.  Absolutně  nejvyšší míru nezaměstnanosti lze zaznamenat v krajích  
Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském  a to v celém sledovaném období. Tabulka č. 
2 podává informaci o pořadí krajů a jeho změnách dle velikosti míry nezaměstnanosti 
v letech 2004, 2007 a 2009. 
 
Tab. 2: Po řadí kraj ů dle velikosti míry nezam ěstnanosti  

Region 
Rok 

2004 2007 2009 
Hl. m. Praha 1 1 1 
Středočeský 4 2 3 
Jihočeský 2 4 2 
Plzeňský 3 3 5 
Karlovarský 11 12 14 
Ústecký 14 14 13 
Liberecký 6 9 11 
Královéhradecký 5 5 10 
Pardubický 8 6 6 
Vysočina 7 7 4 
Jihomoravský 10 11 7 
Olomoucký 11 10 9 
Zlínský 9 8 8 
Moravskoslezský 13 13 12 
Pramen: ČSÚ 
 
 Přihlédneme-li k pořadí krajů ve sledovaných letech, potom v roce 2007 
zaznamenáváme pouze menší změny v pořadí oproti roku 2004. Jako výraznější lze hodnotit 
změnu v Libereckém kraji, který z šestého místa klesl na místo deváté. V roce 2009 lze 
zaznamenat změny výraznější. Jde zejména o zhoršení stavu v krajích Karlovarském, 
Libereckém a  Královéhradeckém.   
 Pomocí výše uvedeného byl popsán stav a změny v jednotlivých letech, tedy dílčím 
způsobem. Pro další zpracování byly zvoleny metody vícerozměrné statistické analýzy, které 
umožňují vývoj míry nezaměstnanosti v uvedeném období charakterizovat komplexněji. Jako 
první byla zvolena metoda shlukové analýzy, kde na základě jejích výsledků  byly vytvořeny 
skupiny krajů, v nichž se míra nezaměstnanosti vyvíjí podobným způsobem. 
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Graf 2 : Výsledky shlukové analýzy – skupiny kraj ů  
 
 

Na základě výsledků shlukování, lze vytvořit  3 skupiny krajů a dva kraje stojící 
samostatně: 

1 Praha 
2 Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 
Plzeňský kraj 
Královéhradecký kraj 

3 Liberecký kraj 
Pardubický kraj 
Vysočina 
Zlínský kraj 
Jihomoravský kraj 
Olomoucký kraj 

4 Karlovarský kraj 
5 Ústecký kraj 

Moravskoslezský kraj 
 
Jak již bylo uvedeno, hlavní město Praha je z hlediska výše míry nezaměstnanosti silně 

pod průměrem ČR a od ostatních krajů se výrazně odlišuje. Druhou skupinu tvoří kraje, kde 
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míra nezaměstnanosti  je ve všech obdobích pod průměrem ČR. Výjimku zde tvoří pouze 
kraj Královéhradecký, který v roce 2009 zaznamenal  výrazné zvýšení míry 
nezaměstnanosti. Kraje sloučené do čtvrté skupiny patří z hlediska výše míry 
nezaměstnanosti ke krajům průměrným až podprůměrným. V posledním roce sledování zde 
dochází k mírnému zlepšení ve srovnání s ostatními kraji. Kraj Karlovarský  je tradičně 
krajem s poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti, v roce 2009 je zde míra 
nezaměstnanosti ze všech krajů nejvyšší. Kraje Ústecký a Moravskoslezský patří po celé 
sledované období  ke krajům s velmi vysokou mírou nezaměstnanosti a v pořadí krajů jsou 
vždy na posledních místech. 

Na základě výsledků shlukové analýzy lze stanovit skupiny s podobnými vývojovými 
tendencemi.  Analýza hlavních komponent pak umožní postavení krajů charakterizovat 
hlouběji a definovat  kraje s příznivějším vývojem a kraje ohrožené. Graf č. 3 znázorňuje 
postavení  krajů dle dvou hlavních komponent, které vysvětlily celkový rozptyl z 99%.  

 

Projekce případů do faktorové roviny        (  1 x   2)
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Graf 3: Výsledky analýzy hlavních komponent – postavení kraj ů 

 
 Graf rozdělil kraje do kvadrantů. V prvním kvadrantu (horní vpravo) lze kraje 
charakterizovat jako slibně se vyvíjející, druhý (dolní vpravo) pak jako kraje s poměrně 
dobrým vývojem, třetí (horní vlevo) jako kraje zaostávající a čtvrtý pak jako kraje ohrožené. 
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Shrnutí  
 
 Cílem příspěvku bylo posoudit  odlišnosti ve vývoji, a definovat stupeň ohrožení 

jednotlivých oblastí. Jak je patrné z provedených analýz míra nezaměstnanosti má ve všech  
krajích ČR ve sledovaném období obecně podobný vývoj. Do roku  2007 dochází k jejímu 
poklesu, v roce 2008 je zaznamenán mírný nárůst, v roce 2009 pak nárůst vyšší. Její velikost 
je však v jednotlivých krajích značně odlišná. Tradičně nejnižší je v Praze, absolutně nejvyšší 
je v krajích Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském. Přihlédneme-li k postavení krajů 
podle velikosti míry nezaměstnanosti v jednotlivých letech, lze zaznamenat v pořadí určité 
změny.To znamená, že v některých oblastech dochází  k pozitivním či negativním změnám a 
je třeba k nim při stanovení dalších opatření přihlížet. Metody vícerozměrných statistických 
analýz, které  byly v práci použity, dávají shrnující a tedy komplexnější informaci o postavení 
krajů z hlediska celého vývoje v daném období. Shluková analýza dala vznik skupinám 
podobně se vyvíjejících krajů z hlediska nezaměstnanosti, analýza hlavních komponent pak 
umožnila definovat  kraje slibně se vyvíjející a kraje ohrožené.  

Na základě těchto výsledků lze  hodnotit jako  kraje,kde nezaměstnanost nepředstavuje 
výrazný problém.Jedná se o  kraje Praha, Středočeský, a Jihočeský. Na hranici této skupiny 
jsou kraje Pardubický a Vysočina, kde je míra nezaměstnanosti sice vyšší, ale v posledním 
období zde dochází  k příznivějšímu vývoji. Do druhé skupiny mírně ohrožených lze zařadit 
kraje Plzeňský, Liberecký a Královéhradecký. Třetí skupinu krajů lze definovat jako kraje 
s nepříznivým vývojem či jako kraje  zaostávající. Do této skupiny patří kraje Ústecký, 
Moravskoslezský, Jihomoravský a Olomoucký a Zlínský. Za výrazně ohrožený kraj z hlediska 
vývoje míry nezaměstnanosti byl označen kraj  Karlovarský. Tento kraj má trvale vysokou 
míru nezaměstnanosti a tento trend se v posledním období výrazně prohloubil. Zde by tedy 
měla být věnována velká pozornost opatřením pro nápravu či alespoň zmírnění  tohoto 
nepříznivého stavu.  
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Vývoj intenzity využití p ůdy v zem ědělských podnicích 
v rozdílných agroekologických podmínkách 

Agricultural companies land use intensity progress in 
different agro-ecological conditions 

Eliška Svobodová, Karel Vinohradský 

Abstrakt: 
Práce shrnuje poznatky z výzkumu vývoje intenzity zemědělské výroby v podnicích 
hospodařících v různých agroekologických podmínkách ČR. Analýza v rámci vybraného 
souboru podniků NUTS II Jihovýchod za léta 2001-2006 ukázala, že dochází k významné a 
prohlubující se mezipodnikové diferenciaci vývoje intenzity, přičemž mezi faktory variability 
úrovně intenzity využití zemědělské půdy se vliv rozdílnosti přírodních podmínek snižuje. 

Klíčová slova: 
Intenzita zemědělské výroby, agroekologické podmínky, zemědělské podniky 

Abstract: 
The thesis summarizes the knowledge from the research of the agricultural produce intensity 
in the companies, which are running their business in different agro-ecological conditions of 
the Czech Republic. The analysis was made in the chosen group of companies from the area 
NUTS II Southwest during the period 2001-2006 and shows that there is significant and 
deepening intercompany differentiation in the intensity progress. From the variability factors 
of the agricultural land use intensity level, the influence of different natural conditions is 
decreasing.  

Key words: 
Agricultural produce intensity, natural conditions, agricultural companies 

Úvod  
Analýzy vývoje českého zemědělství poukazují na nižší úroveň jeho produktivity. Nižší 

produktivita souvisí s poklesem intenzity zemědělské výroby, který provázel podstatné 
snížení objemu zemědělské produkce ČR v devadesátých letech. Nižší intenzita využívání 
přírodních zdrojů zemědělství ve srovnání se státy EU15 charakterizuje vývoj zemědělství 
ČR i v uplynulém desetiletí. 

V rámci výzkumu vývojových tendencí agrobyznysu je na pracovišti autorů tohoto 
příspěvku věnována též pozornost projevům extenzivních a intenzivních systémů 
zemědělského hospodaření ve vývojové diferenciaci zemědělských podniků. Předkládaný 
příspěvek prezentuje výsledky výzkumu vývoje intenzity zemědělské výroby v zemědělských 
podnicích hospodařících v regionech s rozdílnými agroekologickými podmínkami, a to 
v období 2001-2006. 
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Cíl a metodika 
Cílem výzkumu, jehož výsledky jsou uvedeny v tomto příspěvku, bylo analyzovat 

variabilitu vývoje intenzity využívání zemědělské půdy v zemědělských podnicích 
hospodařících v různých přírodních podmínkách v létech 2001-2006, tedy v období před a po 
vstupu ČR do EU. 

Výzkum byl proveden v rámci souboru 78 zemědělských podniků z NUTS II Jihovýchod, 
tedy z regionů Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Jde o zemědělské podniky zahrnuté 
do zemědělské účetní datové sítě FADN ČR, jejíž metodické principy jsou charakterizovány 
HANIBALEM a kol. [5]. 

Vymezení intenzifikace zemědělské výroby a rozlišování intenzivních a extenzivních 
soustav zemědělského hospodaření vychází z teoretického pojetí uvedeného v pracech 
BEČVÁŘOVÉ, GREGY, VINOHRADSKÉHO [1], [2], [3], přičemž v předmětném zkoumání je 
intenzita využití zemědělské půdy sledována ukazatelem objem zemědělské produkce na 1 
ha obhospodařované plochy. Z disponibilních dat souboru FADN je pak konkretizována 
ukazatelem tržby za zemědělské produkty na 1 ha zemědělské půdy. 

Diferenciace úrovně intenzity zemědělské výroby v jednotlivých letech i v průměru 
zkoumaného období byla popsána běžnými charakteristikami variability (směrodatná 
odchylka, variační koeficient). Pro syntetizující pohled byly pak vymezeny tři základní 
skupiny podniků, a to podniky s vysokou (1), střední (2) a nízkou (3) úrovní intenzity 
využívání zemědělské půdy, přičemž skupina se střední úrovní je vymezena v intervalu: 
průměr souboru + - 0,3 směrodatné odchylky. 

Rozdíly ve vývojových tendencích intenzity zemědělské výroby byly sledovány 
stanovením průměrných ročních přírůstků (úbytků) TZP/ha vyčíslených z lineárního 
vyrovnání dané časové řady (růstový parametr lineárního trendu). 

Pro rámcové vymezení rozdílnosti přírodních podmínek je v příspěvku uplatněno 
roztřídění podniků souboru podle jejich zařazení do výrobní oblasti, nadmořské výšky a 
podle podílu LFA, a to 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, 

Výsledky 
Vývoj intenzity zemědělské výroby v letech 2001-2006 vykazuje mírně klesající tendenci 

v rámci zkoumaného souboru podniků i za zemědělství ČR, přičemž i meziroční výkyvy 
vyvolané především výkyvy přírodních podmínek jsou obdobného charakteru. Z tohoto 
srovnání i z dále uvedeného rozložení podniků souboru v různých přírodních podmínkách lze 
konstatovat, že z vývoje zkoumaného souboru lze rámcově usuzovat na vývoj v souhrnu 
všech zemědělských podniků ČR. Obecně známé údaje o vývoji zemědělství ČR ukazují, že 
po značném poklesu objemu produkce českého zemědělství a jeho intenzity v devadesátých 
letech se vývoj v uplynulém desetiletí vyznačuje mírnějším tempem poklesu objemu 
produkce a intenzity využívání jeho přírodních zdrojů. V případě sledovaného souboru 78 
zemědělských podniků oblasti NUTS II. Jihovýchod se v letech 2001-2006 jednalo o pokles 
míry intenzity ve výši 179 Kč/ha. 
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Graf 1: Vývoj intenzity zem ědělské výroby ve sledovaném období 

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

 

Analýza variability průměrných ročních přírůstků ve sledovaném souboru podniků 
(graf 2) vede k poznání, že mezi zemědělskými podniky ČR dochází k podstatné diferenciaci 
vývojových tendencí intenzity zemědělské výroby. Jestliže ve sledovaných letech v průměru 
zemědělství ČR i v rámci výběrového souboru pokračoval mírný pokles úrovně intenzity, 
31 podniků souboru intenzitu zemědělské produkce zvyšovalo, z toho více jak 20 velmi 
výrazně. Tedy pro cca jednu třetinu podniků je charakteristická tendence vývoje 
k intenzivnějšímu systému zemědělského hospodaření, naopak u 24 podniků souboru 
zaznamenáváme významný pokles produkce na jednotku plochy obhospodařované půdy, 
tedy určitou tendenci k extenzivnějšímu využívání zemědělské půdy. 

 
Graf 2: Četnost podnik ů dle pr ůměrného ro čního p řírůstku TZP/na v letech 2001-2006 

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

 
Značná variabilita průměrné úrovně intenzity zemědělské výroby, k níž dospěla ve 

sledovaném období a souboru podniků diferenciace jejich ekonomického vývoje, je patrná 

Lineární trend TZP/ha vybraný 
soubor Lineární trend HZP/ha v ČR 

(v ČR) 

(soubor) 

259



z grafu 3 a z údajů tab. 1. Při průměrné TZP/ha 26 792 Kč v rámci celého souboru dosahuje 
variační rozpětí více jak 110 tis. Kč/ha, v rozlišení úrovně intenzity vymezeném v metodice 
dosáhlo vysokou úroveň intenzity 28, střední 17 a nízkou 33 podniků. 
 
Graf 3: Podniky dle pr ůměrné intenzity využití p ůdy v letech 2001-2006 

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

 
Tab. 1: Vývoj T ZP/ha v podnicích s vysokou, stř ední a nízkou intenzitou zem ědělské 
výroby 

Intenzita 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-6 

vysoká 40 316 42 932 39 143 41 879 38 377 38 555 40 200 

střední 26 556 26 894 25 912 27 892 27 587 27 306 27 025 

nízká 15 277 16 047 15 334 18 013 17 475 17 200 16 558 

průměr 26 628 27 663 25 440 27 621 26 874 26 524 26 792 
Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru MZLU v Brně, vlastní 
výpočty 

 
Z kombinační klasifikace podniků podle úrovně intenzity zemědělské výroby měřené 

ukazatelem TZP/ha a průměrného ročního přírůstku tohoto ukazatele (graf 4) je patrné, že 
vývoj ve sledovaném období naznačuje pokračování procesu mezipodnikové diferenciace 
úrovně intenzity. 

 
Graf 4: Četnost podnik ů podle úrovn ě a vývoje intenzity v letech 2001-2006 

 
Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru MZLU v Brně, vlastní 
výpočty 
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Odpověď na otázku o míře vlivu rozdělných agroekologických podmínek na vývoj 
intenzity zemědělské výroby, resp. o vlivu těchto podmínek v procesu mezipodnikové 
diferenciace intenzifikace, případně i extenzifikace zemědělské výroby naznačují údaje tab. 2 
a tab. 3. Z četnosti podniků s různou úrovní intenzity v rozdílných přírodních podmínkách je 
zřejmé, že v příznivých a dobrých podmínkách (1 a 2) sice jsou převážně zastoupeny 
podniky s vysokou anebo alespoň střední intenzitou, ale i v podmínkách vyšší bramborářské 
oblasti (3) i podhorské a horské (4) takové podniky nalézáme v nezanedbatelném počtu. A 
naopak. Podniky s nízkou intenzitou převažují zejména v relativně nejméně příznivých 
podmínkách, ale i v příznivých podmínkách se s nezanedbatelnou jejich četností setkáváme. 
Vezmeme-li v úvahu i rozdíly v průměrné úrovni intenzity mezi podniky v různých přírodních 
podmínkách, jak je zachycuje tab. 3, pak lze vyvodit, že určité směřování k nižší intenzitě 
produkce na jednotku plochy obhospodařované půdy, tedy k extenzivnějšímu typu 
hospodaření je patrné v relativně horších, resp. nejhorších agroekologických podmínkách. 

Z komparace údajů, jež poskytuje tab. 1 a 3 je zřejmé, že rozdílné agroekologické 
podmínky se v diferenciaci vývoje intenzity zemědělské výroby sice projevují, ale nejsou již 
určujícím, resp. rozhodným činitelem tohoto procesu. 
 
Tab. 2: Četnost podnik ů s různou intenzitou zem ědělské výroby v rozdílných 
agroekologických podmínkách 

Intenzita 
Přírodní podmínky 

Celkem 1 2 3 4 
vysoká 11 6 9 2 28 
střední 4 5 7 1 17 
nízká 9 5 12 7 33 
celkem 24 16 28 10 78 

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

 

Tab. 3: Vývoj pr ůměrné úrovn ě inten zity v letech 2001-6 v rozdílných 
agroekologických podmínkách 

Přírodní 

podmínky 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-6 

1 33 666 33 458 29 323 32 675 29 996 28 967 28 967 

2 27 670 27 251 26 603 27 318 27 796 28 305 28 305 

3 24 134 26 631 24 295 26 566 24 911 24 761 24 761 

4 15 057 17 305 17 466 17 861 18 149 17 463 17 463 

Celkem 26 628 27 663 25 440 27 621 26 874 26 524 26 792 
Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru MZLU v Brně, vlastní 
výpočty 

Poznámka: Vymezení rozdílných agroekologických podmínek viz. Metodika. 

 

Závěr 
Zatímco ve zkoumaném období se v průměru zemědělství ČR i zkoumaného souboru 

podniků intenzita produkce na jednotku plochy zemědělské půdy mírně snižovala, docházelo 
k velmi podstatné mezipodnikové diferenciaci vývoje intenzity využívání půdy. Výzkum 
identifikoval početnou skupinu podniků vývojově směřujících k intenzivnějšímu typu 
zemědělského hospodaření, ale i značný počet podniků s tendencí k hospodaření 
extenzivnějšího charakteru. 
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K mezipodnikové diferenciaci vývoje úrovně intenzity zemědělského hospodaření 
dochází ve všech agroekologických podmínkách. V oblastech s příznivějšími přírodními 
podmínkami je poněkud vyšší podíl podniků s vyšší úrovní intenzity. Převaha podniků 
s tendencí k extenzivnímu hospodaření je patrná v horších přírodních podmínkách (LFA). I 
když vliv rozdílných agroekologických podmínek na diferencovaný vývoj intenzity je patrný, 
není dominantní. Rozhodující faktory rozdílného vývoje zřejmě spočívají v souvislostech 
volby výrobního zaměření podniků a celkové úrovně podnikové soustavy a jejího řízení. 
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Vliv spole čné zemědělské politiky na stav a možnosti 
rozvoje zem ědělství a venkova v kraji Vyso čina 

Impact of the Common agricultural policy on situation and 
possibilities of agriculture and rural development in the 

Vysočina region 

Hana Svobodová 

Abstrakt: 
Společná zemědělská politika přinesla do venkovského prostoru řadu změn, které se týkají 
jak agrárního sektoru, tak i rozvoje venkova. Přes problémy a nerovné podmínky, jež českým 
zemědělcům společná zemědělská politika přinesla především, nabízí také možnosti pro 
rozvoj. Tyto možnosti jsou nastíněny v předkládaném příspěvku, a to konkrétně na příkladu 
kraje Vysočina. 

Klíčová slova: 
Zemědělství, rozvoj venkova, společná zemědělská politika, kraj Vysočina 

Abstract: 
The Common agricultural policy brought into rural areas many changes which impact 
agrarian sector as well as rural development. Despite problems and unequal conditions for 
Czech farmers, common agricultural policy brought also opportunities for development. 
These possibilities – demonstrated on example of Vysočina region – are outlined in following 
article. 

Key words: 
Agriculture, rural development, Common agricultural policy, Vysočina region 

Úvod 
Význam zemědělství v ekonomice státu nelze ani v dnešní době podceňovat. Význam 

zemědělství spočívá především v uspokojování základních potřeb člověka, tedy funguje jako 
zdroj potravin jak rostlinného, tak živočišného původu, nutných k zajištění výživy 
obyvatelstva. Rovněž je producentem nejrůznějších surovin pro další zpracování některými 
průmyslovými odvětvími. Zemědělství má však společně s lesním a vodním hospodářstvím i 
další nezastupitelné funkce – krajinotvornou, ekologickou a sídelní. V neposlední řadě 
vytváří zemědělský sektor pracovní příležitosti pro venkovské obyvatelstvo a je zároveň 
velmi důležité pro identitu venkovského prostoru (Bičík, Jančák, 2001, 2003; Grigg, 1995). 

Česká republika se stala členem Evropské unie (EU) 1. 5. 2004, čímž se mimo jiné 
zavázala řídit pravidly společných politik Evropské unie, včetně společné zemědělské 
politiky. Dopady společné zemědělské politiky EU v České republice jsou mnohé – dochází 
ke změnám ve struktuře využívání zemědělské půdy, ve struktuře pěstovaných plodin a 
chovaných zvířat. Zásadní změnou je orientace společné zemědělské politiky z podpory 
zemědělské činnosti na rozvoj venkova. Zemědělci se tak musí přizpůsobovat nově 
nastaveným podmínkám a další změny lze očekávat po roce 2013.  
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V evropském kontextu si změn v evropském zemědělství a jeho proměňujících se 
dopadů na venkovské prostředí všímá již několik desetiletí řada geografů zemědělství a 
venkova, přičemž neopomíjejí jednotlivé výše zmiňované vlivy nejen na zemědělství, ale také 
na sociální, ekonomické a environmentální prostředí venkova a celkově je zasazují do 
konceptu přechodu evropského zemědělství z intenzivního zemědělství na zemědělství 
multifunkční (Ilbery, Bowler, 1998; Robinson a kol., 2008 a další). 

V kraji Vysočina, jež bude sloužit v příspěvku jako modelový, jsou díky specifickým 
přírodním a socioekonomickým podmínkám dopady společné zemědělské politiky na jednu 
stranu pozitivní – zemědělci mají vyšší příjmy díky dotacím, na druhou stranu však 
v souvislosti s aktuálním nastavením společné zemědělské politiky, které je pro nově 
přistoupivší země značně nevýhodné, dochází k výrazným změnám ve struktuře zemědělské 
výroby i dalších navazujících odvětvích (Svobodová, Věžník, 2008).  

Cílem příspěvku je nastínění možností rozvoje zemědělství a venkova v podmínkách 
kraje Vysočina na základě analýzy současného stavu zemědělství a možných rolí 
zemědělských subjektů v rozvoji venkova. 

Metody zpracování 
Navrhované možnosti rozvoje vycházejí z analýzy vývoje a současného stavu 

zemědělství a venkova v kraji Vysočina provedené na základě dostupných statistických 
údajů poskytovaných Českým statistickým úřadem a expertních rozhovorů s odborníky v kraji 
(Agrární komora, Agentura pro zemědělství a venkov, …), které byly doplněny o výsledky 
dotazníkového šetření se 114 zemědělskými subjekty (47 právnických a 67 fyzických osob, 
což je podle Seznamu příjemců dotací (www.szif.cz) 15,7 % resp. 2,5 % z aktuálně 
hospodařících právnických a fyzických osob v kraji Vysočina). Dotazníkové šetření proběhlo 
v období květen 2008 až listopad 2009 v rámci zpracování dizertační práce s názvem 
„Dopady společné zemědělské politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství v kraji Vysočina“ 
a také částečně v rámci výzkumného úkolu Ministerstva zemědělství ČR s označením 
QH82249 „Synergie v rozvoji venkova“, který řeší tým GaREP, spol. s r. o. v letech 2008–
2011. Touto cestou byly získány dílčí údaje za jednotlivé zemědělské subjekty, které není 
možné získat jiným způsobem. 

První část dotazníku, která sloužila k doplnění a upřesnění analýzy současného stavu 
zemědělství v kraji, se věnovala základním identifikačním a vybraným kvantitativním údajům 
o podniku včetně konkrétních údajů o vývoji a stavu rostlinné a živočišné výroby. Druhá, 
klíčová část dotazníku se věnovala vlivu přistoupení České republiky do Evropské unie resp. 
do společné zemědělské politiky a dopadům na rozvoj zemědělské činnosti. Jelikož se jedná 
především o subjektivní postoje respondentů k dané problematice, je jim nabízena odpověď, 
která může být v zásadě kladná, záporná nebo neutrální (metoda škálování). Poslední část 
dotazníku byla zaměřena na rozvoj venkova, jelikož i ten je nedílnou součástí společné 
zemědělské politiky. Respondenti se vyjadřovali především k jejich zapojení do údržby 
krajiny a rozvoje venkova a roli zemědělců v těchto činnostech. 

Možnosti rozvoje zem ědělství a venkov a a v kraji Vyso čina 
Možnosti rozvoje zemědělství musí vycházet z analýzy současného stavu agrárního 

sektoru v kraji a jeho vývoje. Při hodnocení zemědělství v kraji Vysočina je potřeba 
přihlédnout především ke zhoršeným podmínkám pro zemědělskou výrobu, které předurčuje 
poloha Českomoravské vrchoviny. Je také nutné respektovat specifika kraje a možnosti 
jednotlivých subjektů k rozvoji. V potaz musí být brát také nejdůležitější vliv projevující se 
v České republice v posledním desetiletí, a tím je právě vliv společné zemědělské politiky EU 
(dále pouze SZP). Nejvýraznější dopady SZP, které vzešly z výsledků dotazníkového šetření 
mezi zemědělskými subjekty v kraji a které slouží jako východisko pro návrh možností 
rozvoje zemědělství a venkova v kraji, jsou uvedeny v tab. 1. 
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Tab. 1: Pozitiva a negativa SZP v kraji Vyso čina plynoucí z dotazníkového šet ření 
P

oz
iti

va
: 

• Zapojení do SZP pomohlo zemědělskému podnikání především pomocí nárůstu 
finančních prostředků. Pro některé zemědělce je pozitivem otevření trhu a nové 
možnosti rozvoje. 

• Dotační programy umožňují zemědělcům investovat do zemědělského majetku (nákup 
strojů, rekonstrukce nebo výstavba objektů), ale také na poradenství. 

N
eg

at
iv

a:
 

• Nerovné platby ve starých a nových členských zemích EU. 

• Ceny vstupů a výstupů – dramatický pokles cen produktů zemědělské výroby 
(brambory, mléko). 

• Výrazné snížení intenzity chovu skotu i prasat (index změny 2003–09 u chovu prasat 
v kraji činí 81,3; u skotu 93,0) => pokud se výrazně nezmění podmínky pro živočišnou 
výrobu, lze očekávat stále větší posun k rostlinné výrobě, která zůstává zatím v rámci 
EU konkurenceschopná a jejíž produkty lze využít např. i k energetickým účelům. 

• Administrativní zátěž. 

• Omezení daná z EU (kvóty, hygienické normy, legislativa). 

• Nízká ochrana domácího trhu s agrárními produkty.  

• Většina zemědělců není schopna hospodařit bez pravidelných dotací (platby SAPS, 
Top-Up, LFA, AEO) => avšak hospodářské výsledky zemědělských podniků se po 
vstupu do EU zlepšily. 

• Po vstupu ČR do EU začala druhá vlna vzniku zemědělských brownfields. 

N
eu

tr
ál

ní
: 

• Rozloha osevních ploch zůstává téměř neměnná, avšak tržby nižší a náklady vyšší. 
Ani struktura rostlinné výroby v kraji Vysočina se po vstupu ČR do EU příliš nezměnila 
– strukturu osevních ploch výrazně ovlivňují výkupní ceny i dotační systémy. 

• Přes mírné snížení procenta zornění zůstává i po vstupu do EU velmi vysoké.  

• Role zemědělců v údržbě krajiny a rozvoji venkova je velmi důležitá (produkce 
potravin, údržba krajiny, zachování pracovních míst, ekonomika venkova). 

• Vstup do EU neměl na pokles zaměstnanosti téměř žádný vliv. Snižování počtu 
zaměstnanců by probíhalo i bez vlivu SZP. Se snižováním počtu zaměstnanců roste 
produktivita práce v zemědělství. 

• Diverzifikace činností má značné rezervy, výjimkou je rozvoj bioplynových stanic. 
Vznik Agentur pro zemědělství a venkova v roce 2008 (součást Celostátní sítě pro 
rozvoj venkova; jedním z úkolů je monitoring a poradenská činnosti při realizaci PRV). 

• Problém koupit/pronajmout si půdu. 
Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků dotazníkového šetření 

Konkurenceschopnost zem ědělství 
Z fyzicko-geografické charakteristiky kraje Vysočina vyplývá, že na většině území kraje 

nejsou optimální podmínky pro zemědělskou výrobu. V rámci ČR patří hektarové výnosy 
zemědělských plodin v kraji k nejnižším, přesto však na rozdíl od ostatních krajů dlouhodobě 
stabilním. Také při srovnání s vybranými regiony EU (tab. 2), u kterých lze očekávat 
srovnatelné nebo horší přírodní podmínky, je patrné, že region Jihovýchod je v hektarových 
výnosech srovnatelný pouze s regionem nacházejícím se ve Švédsku. 
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Tab. 2: Hektarové výnosy vybraných komodit rostlinné výroby 

 Obiloviny Pšenice Žito Ječmen Kukuřice Brambory Olejniny 
Jihovýchod1 5,4 5,6 4,8 4,5 7,5 21,0 2,4 
Stredné Slovensko 4,2 4,2 3,3 3,3 7,3 14,2 2,3 
Közép-Dunántúl 6,2 5,1 3,0 4,4 8,0 26,9 2,8 
Manner-Suomi 3,4 3,6 2,5 3,5 - 25,9 1,4 
Södra Sverige 5,3 6,0 6,4 4,4 - 33,8 3,2 

Zdroj: Eurostat 

Důvody nižší produkce v kraji (i v celé ČR) jsou kromě nepříznivých podmínek i další, 
a to např. nevhodné osevní postupy, kdy zemědělci neúměrně vyčerpávají půdy 
a ponechávají tím i prostor zvýšené erozní činnosti. Na hnojení a zvyšování kvality půdy se 
již od 90. let nedostává potřebných finančních obnosů. 

Pokud se výše uvedená fakta vezmou v úvahu i v souvislosti s tím, že český zemědělec 
dostává nižší dotace než zemědělec v EU-15, je snaha zemědělských subjektů z kraje 
Vysočina obstát v konkurenci celé EU-27 velmi obtížná. Východiskem však není další 
snižování produkčních kapacit. To by z pohledu České republiky i samotného kraje vedlo 
k ještě nižší konkurenci na trhu, růstu spotřebitelských cen a postupnému zániku českého 
agrárního sektoru. Z tohoto důvodu je nutné zaměřit se na produkci kvalitních produktů, které 
mají šanci uplatnění na trhu.  

V nejúrodnějších oblastech je významné přiměřeně podporovat (v rámci ekologických a 
produkčních limitů) intenzivní zemědělskou výrobu a případné produkční přebytky směrovat 
na nepotravinářské využití. V marginálních oblastech s výrazně nepříznivými podmínkami 
pro zemědělství je naopak třeba klást důraz na rozvoj lesnictví a zemědělství podporovat 
zejména v jeho krajinotvorných činnostech, udržujících kulturnost krajiny. V oblastech 
přechodných je významné podporovat účelnou zemědělskou výrobu s přednostním využitím 
existujících trvalých travních porostů pro chov polygastrických zvířat. Přitom se však musí 
dbát i na udržení zaměstnanosti na venkově a na zabezpečení všeobecné péče o krajinu 
stejně jako na zvyšování kvality výrobků a jejich konkurenceschopnosti.  

Pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a zpracovatelského průmyslu 
jsou podle Programu rozvoje kraje Vysočina a jeho aktualizace z roku 2009 zásadním 
problémem obchodní vazby a informační služby. Jednou ze zásadních podmínek dalšího 
rozvoje je tak podpora rozvoje komoditních odbytových center ve vazbě na účelové struktury 
vznikající v rámci podnikatelské sféry, rozvoj poradenství, odborného školství a vzdělávání v 
oblasti venkovských a zemědělských aktivit. Na tyto aktivity přirozeně navazuje organizace 
výroby, finalizující venkovské produkty, prohloubení marketingu a propagace a doprovodné 
služby.  

Diverzifikace aktivit 
Diverzifikací je myšlen záměr farmáře realizovat novou podnikatelskou aktivitu, ve které 

vidí ziskovou příležitost a umožňuje tak pohlížet na farmáře jako na podnikatele. Je tedy 
motivován hledat jinou oblast užití výrobních faktorů s vyšší potenciální hodnotou mezního 
produktu, avšak má zde komplikovanější situaci v tom, že hledá pouze takové ziskové 
příležitosti, u kterých může efektivně využít již existujících, resp. vlastněných výrobních 

                                                           
1 Region Jihovýchod se skládá z krajů Vysočina a Jihomoravského (Eurostat za 

zemědělství neuvádí data za nižší administrativní jednotky), přičemž Jihomoravský má u 
většiny plodin vyšší hektarové výnosy než kraj Vysočina, a to především z důvodu 
příznivějších fyzicko-geografických podmínek pro zemědělskou výrobu. Srovnání bylo 
provedeno i dalšími evropskými regiony a je nutné konstatovat, že v hektarových výnosech 
není region Jihovýchod absolutně srovnatelný se zeměmi EU-15. Na podobné úrovni se 
nachází pouze Slovensko, Švédsko či některé regiony Polska. Nižší hodnoty vykazují např. 
Rumunsko, Bulharsko či Finsko. 
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faktorů, které byly nesprávně původně alokovány do zemědělské výroby, nebo jejichž 
současné využití v zemědělské výrobě nepřináší farmářovi zisk (J. Hron a kol., 2008). Tyto 
aktivity vždy vyžadují výdaje na pořízení výrobních faktorů a ze strany realizátora také nové 
znalosti a zkušenosti a schopnost řídit proces výroby, ve kterém dosud nepodnikal. 
Osvědčovat tak bude své podnikatelské a manažerské schopnosti. 

Tab. 3: Možnosti diverzifikace činností 
Zemědělská diverzifikace  
1. Nekonvenční produkce 

• Rostlinná výroba: lněné semeno, triticale, fenykl, mák, květiny…. 

• Živočišná produkce: chov jelenovitých, chov koní, pštrosů… 

• Ekologické zemědělství 

2. Lesnictví: pěstování, těžba a zpracování dřeva, pěstování rychle rostoucích 
energetických dřevin, rekreační využití lesa, údržba chráněných oblastí 
3. Poskytování zemědělských služeb: 

• Pro zemědělské podnikatele 

• Pro nezemědělské podnikatele a jednotlivce, obce (odkliz sněhu, údržba komunikací) 

Strukturní diverzifikace  
1. Přidávání hodnoty zemědělským produktům: 

• Přímý prodej produkce: prodej ze dvora, faremní obchod, prodej rozvozem 
k zákazníkovi 

• Zpracováním produkce: zpracováním zemědělské produkce a výroba potravinářské 
produkce, speciální balení 

• Prodej vlny, kůže atd. 

2. Cestovní ruch: 

• Ubytování – místa pro kempování a karavany, bed & breakfast, stravování na farmě 

• Rekreační aktivity – občerstvení na farmě, demonstrace/dny otevřených dveří, 
faremní zoo, centrum řemesel, naučné stezky, venkovské parky 

• Sportovní aktivity – střelba, motosport, hipoaktivity, válečné a bojové hry 

• Kombinace předešlých 

Pasivní diverzifikace  

• Pronájem budov, pronájem pozemků 
Zdroj: Winter, M., Turner, M. a kol., 2002; upraveno 

Ne všechny uvedené příklady lze aplikovat při diverzifikaci aktivit v kraji Vysočina. Jak již 
bylo zmíněno, je nutné brát v potaz konkrétní podmínky a možnosti jednotlivých subjektů pro 
rozvoj a také posunout myšlení zemědělců od pouhého producenta plodin a správce krajiny 
k podnikateli. Toto vnímání je však v českých podmínkách, a to i v kraji Vysočina, zatím 
problematické. Zemědělské subjekty nepůsobí jako (i)novátoři a hůře přijímají nové 
myšlenky. 

Kromě výše uvedených jsou další možnosti rozvoje zemědělství v kraji následující: 
• Orientace na místní/regionální produkty a značení výrobků – využít příležitostí, které 

nabízejí nové přístupy, technologie a inovace, tak aby vyhověly vyvíjející se tržní 
poptávce v Evropě i na celém světě. 

• Přidružená výroba (velmi široká škála možností). 
• Alternativní zdroje energií – současný trend využití zemědělské produkce. 
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• Přímé zpracování produktu v zemědělském podniku. 
• Využití zemědělských brownfields – obvykle považovány za negativní prvek, ovšem 

vybrané objekty nabízí možnosti pro příchod nových investic (Svobodová, Věžník, 
2009). 

• Vstup zahraničního kapitálu. 
Pro diverzifikaci aktivit je nutné stavět na tradičních dovednostech. Zmíněná odvětví 

a činnosti mohou začít v kraji růst a nabízet příležitosti jak pro diverzifikaci zemědělských 
podniků v rámci činností jiných než zemědělských, tak pro rozvoj mikropodniků v rámci 
širšího hospodářství venkova. 

V souvislosti s rozvojem nových aktivit je však podle Pavlíkové a kol. (2009) nutná 
odborná příprava mladých lidí, co se týče dovedností potřebných pro diverzifikaci místního 
hospodářství, podpora přijímání a šíření informačních a komunikačních technologií, rozvoj 
poskytování a inovačního používání obnovitelných zdrojů energie a také zkvalitňování místní 
infrastruktury, která může hrát velmi důležitou úlohu při spojování významných investic ze 
strukturálních fondů s místními strategiemi diverzifikace a rozvoje potenciálu. Integrované 
iniciativy, které spojují diverzifikaci, zakládání podniků, investice do kulturního dědictví, 
infrastrukturu pro místní služby a renovaci, mohou přispět ke zlepšení jak hospodářských 
vyhlídek, tak kvality života.  

Rozvoj venkova 
Již od 80. let existují snahy formulovat přijatelné alternativy, jak dále rozvíjet jednotlivé 

nástroje zemědělské politiky v rámci Evropy, ale i ve světě. Implementace tzv. „druhého 
pilíře“ SZP je dosavadním vyvrcholením tohoto procesu, přičemž není pochybnosti o tom, že 
agrární politika se musí rozvíjet o další aktivity (Pělucha, 2006, 134). 

Zemědělství zůstává jednou z dominantních aktivit na venkově, avšak podle J. 
Neméthové (2009, 16) je vliv zemědělství na rozvoj venkova je značně diferencovaný. 
V minulosti byl zemědělský podnik v obci určitým stabilizátorem činností a aktivit pro celou 
obec. Jeho zázemí bylo i zázemím obce a s rozkvětem zemědělského podniku rostl i význam 
obce. Současný stav se však negativně podepisuje i na zemědělských podnicích, kterým 
chybí finanční prostředky, a proto omezují i činnosti pro obce a jejich neziskové organizace. 
Lze také říci, že částečně negativní vliv na spolupráci mezi obcí a zemědělským podnikem 
má i to, pokud nově zvolené orgány žijí mimo obec. Jejich vazba je tak výrazně snížena. 
Větší vliv zemědělství na venkov se však stále projevuje v okrajových regionech vzdálených 
od městských ekonomických center, které charakterizuje nedostatečný ekonomický rozvoj, 
nerozvinutá infrastruktura, přestárlé obyvatelstvo s nižší vzdělanostní úrovní apod. 

Základní iniciativou pro rozvoj venkova, která vznikla v EU již na počátku 90. let, je 
iniciativa společenství LEADER. Ta umožňuje realizaci unijních programů a opatření 
zaměřených na rozvoj venkovských regionů prostřednictvím místních iniciativ – místních 
akčních skupin (MAS). Realizace programu založeného na této iniciativě se v praxi velmi 
osvědčila a je vysoce efektivním nástrojem pro trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí. 
V ČR měla tato iniciativa několik podob a byla realizována prostřednictvím různých programů 
(Leader ČR, Leader +), v období 2007–2013 jsou projekty místních akčních skupin 
podporovány v rámci Programu rozvoje venkova – osy 4 (Leader). 

V kraji Vysočina působí 16 místních akčních skupin, které svými aktivitami přispívají 
k rozvoji venkova. Zapojení zemědělců se sídlem ve venkovských obcích do místních 
akčních skupin (MAS) není v kraji Vysočina zatím příliš rozvinuté. O existenci MAS ve svém 
regionu ví pouze 14 z dotázaných podniků právnických (PPO), z toho 6 je členem. U podniků 
fyzických osob (PFO) je povědomí o činnosti MAS ještě nižší – pouze 4 dotázaní ví o 
existenci a činnosti MAS ve svém okolí. Přitom zájem o zapojení do činnosti MAS je jak u 
PPO tak i u PFO relativně velký – 14 PPO a 17 PFO by mělo zájem vstoupit do MAS, avšak 
nemají dostatek informací o činnosti MAS. 

Přitom spolupráce je jedním z nejdůležitějších faktorů rozvoje venkova. Významná je jak 
spolupráce zemědělců navzájem, tak spolupráce s dalšími subjekty, které se angažují v 
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rozvoji agrárního sektoru či v rozvoji venkova. Důležité jsou především vazby na dodavatele 
a odběratele produktů, na potravinářský průmysl. Opomenuty však nesmí být vazby na obec, 
již zmíněnou místní akční skupinu či další podnikatele v regionu. Spolupráce všech subjektů 
může být pro zapojené subjekty konkurenční výhodou – dochází k přenosu informací, 
výměně zkušeností, lze sdílet zemědělské stroje (zemědělci vzájemně, či je poskytovat obci), 
zapojení do MAS může přinést rozvoj nejen regionu, ale také samotným zúčastněným 
subjektům. 

Kromě tradiční spolupráce, která probíhala již před vstupem do EU, např. s Agrární 
komorou či jinými organizacemi sdružujícími zemědělské subjekty (Asociace soukromých 
zemědělců, Svaz marginálních oblastí, Český svaz chovatelů masného skotu…), vznikly 
v roce 2008 Agentury pro zemědělství a venkova. Tyto Agentury jsou součástí Celostátní 
sítě pro rozvoj venkova a jejich úkolem je ve vztahu k zemědělství především monitoring a 
poradenská činnosti při realizaci PRV. Významná spolupráce může nastat mezi zemědělci a 
krajskými informační střediska (informace o dotačních titulech, nových předpisech, 
seminářích a dalších akcích spojených se zemědělstvím), Lesy ČR, vodohospodářskou 
správou, orgány ochrany přírody, veterinární správou, školami obnovy venkova, obcemi, 
dobrovolnými svazky obcí či ostatními (i nezemědělskými) podnikateli. 

Shrnutí: 
Česká republika prošla po vstupu do EU mnoha změnami. Vývoj se intenzivněji 

odehrává na pozadí globalizace, která na jedné straně sjednocuje výrobní a spotřební 
vzorce, na straně druhé koncentruje rozhodovací proces do několika málo evropských či 
světových center. Česká ekonomika byla otevřena mezinárodní konkurenci. 

Přijetí společné zemědělské politiky EU přineslo řadu změn českému zemědělství – ať 
už ve struktuře využívání zemědělské půdy, ve struktuře pěstovaných plodin a chovaných 
zvířat nebo zásahům do přirozeného rozvoje venkova. Kromě zvýšení toku financí 
k zemědělským subjektům lze však považovat většinu změn pro vývoj zemědělství za 
negativní, a to především nerovné podmínky pro české zemědělce a důsledky z nich 
plynoucí. Avšak ani zvýšení příjmů zemědělců není jednoznačně pozitivní, neboť přináší také 
závislost zemědělců na přidělených financích. České zemědělství se tak zdá být spíše než 
trhem regulováno dotačními politikami. 

V kraji Vysočina, který je pro zemědělskou výrobu krajem tradičním, byl vstup do EU 
také velkým zlomem, a to nejen díky následnému snižování stavu hospodářských zvířat 
(přestože nebylo tak výrazné jako v jiných krajích České republiky), ale i v rozvoji venkova. 
Zemědělství totiž neplní pouze roli producenta potravin, ale také udržuje venkov venkovem – 
především vzhledem krajiny, nabízí práci pro místní obyvatele, důležité jsou vazby na 
potravinářský průmysl…  

A tak přesto, že v zemědělství v kraji Vysočina je podle aktuálních výsledků (1. čtvrtletí 
2010) Výběrového šetření sil v kraji Vysočina zaměstnáno pouze 7,2 % ekonomicky 
aktivního obyvatelstva (což je však nejvyšší hodnota ze všech krajů), v přidružených 
výrobách a potravinářském průmyslu se jedná o více než 10 %. Významným faktem pro kraj 
Vysočina je také to, že i přes negativní vlivy SZP si udržuje v rámci České republiky přední 
pozice v produkci brambor, pšenice, řepky i např. lnu a také ve stavech skotu a prasat. 
Zemědělství tak musí být i nadále považováno za významné odvětví národního hospodářství 
a dopřána mu podle toho odpovídající pozornost a podpora. V opačném případě by tak kraj 
Vysočina mohl být ohrožen nejen z hlediska ztráty silné pozice v zemědělské výrobě, ale 
také ve zvýšení nezaměstnanosti, údržbě krajiny nebo dalším odchodem obyvatel 
z venkovských obcí do měst, což by mohlo mít celkové negativní dopady na sociální, 
ekonomické i environmentální prostředí kraje Vysočina. 
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Interkulturní studia v propojení s praktickým modulem v 
regionech  

Intercultural studies interrelated with applied module in 
regiones  

Jitka Sýkorová 

 

Abstrakt:  
Výukový modul interkulturní studia byl aplikován v jednosemestrálním teoretickém studiu, 
které bylo doplněno o praktické moduly v konkrétních regionech. Tento interdisciplinární obor 
má široký rozsah, dotýká se politického a územního rozdělení, historie, geografie, systému 
školství, životního prostředí, ale i managementu a firemní kultury, zdůrazňuje jazyková 
specifika jednotlivých německy mluvících zemí a zahrnuje také lexikální rozdíly mezi 
češtinou a němčinou. Kromě praktických modulů má tato výuka i vědecko-výzkumný cíl, 
během praktických modulů jsou sestavovány tematické okruhy pro obor lesnictví a postupně 
je vytvářena databáze slovní zásoby, jež chybí v současných českých odborných lesnických 
slovnících. Výstupem výukového modulu bude multimediální interaktivní CD určené pro 
podporu teoretické části výuky a výuky německé lesnické terminologie.  

Klíčová slova:  
Interkulturní studia, region, interdisciplinární studia, jazyková specifika, německy mluvící 
země 

Abstract:  
Intercultural study module has been carried out within one-term study course: the syllabus 
has been extended by implementing practical-experience-oriented   modules focused on 
particular regions in question. This interdisciplinary field of study is extremely broad since 
there are covered politico-administrative, politico-economical and politico-historical topics, 
geography, education, environment as well as management and company culture. There are 
focused language specificities of particular German-speaking countries and lexical Czech 
and German languages. In addition to practically oriented lessons, scientific-research goals 
are followed as well: forestry oriented topics are created and professional terminology 
database is gradually compiled, i.e., expressions missing in current forestry dictionaries are 
added, discussed and consulted. The study module results in multi-media interactive CD 
designed for theoretically oriented lessons support and professional German forestry 
terminology.  

Key words:  
Intercultural studies, region, interdisciplinary studies, language specificities, German-
speaking countries 
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Úvod   
Ústav jazyků a kulturních studií (ÚJKS) FRRMS Mendelovy univerzity v Brně realizoval 

v letním semestru akademického roku 2009/20010 interkulturní jazyková studia v německém 
jazyce.   

Tematický rozsah studia a jeho cíle 
Interkulturní studia jsou rozdělena na 2 části. Teoretická část je  v každé hodině 

vyhrazena jednomu tématu. Interkulturní studia v cizím jazyce mají velký tématický rozsah a 
jsou široce interdisciplinární. Studenti shromáždili materiál s následujícími tématy: územní 
rozdělení, politické zvláštnosti, historie, interkulturní vztahy, regionální specifika, školství, 
výrobky typické pro jednotlivé země. Nejideálnější metodou vedení výuky je, aby výuku vedl 
zkušený učitel němčiny a dále byl přítomen zahraniční lektor, což se v našem případě 
zdařilo. Studenti vyslechli výklad českého pedagoga v německém jazyce a dále konverzovali 
a konfrontovali své znalosti s německým a rakouským lektorem. Český vyučující diskuzi dále 
už pouze řídil. Cílem předmětu je vzbudit nejen zájem o cizí jazyk, ale i kulturu. 

Při výuce se studenti s tématy nejen seznámí, ale mohou zaujmout politický postoj, 
sociální postoj, vytvoří si názor na národní kulturu, národní charakteristiku. Učí se kritickému 
myšlení, používají argumentaci, porovnávají systém hodnot, tvoří si vlastní systém  hodnot.
  
       Během výuky jsou zároveň vysvětlovány  lexikální zvláštnosti, např. to, že němčina 
nezná slovo billboard, byly ozřejměny historické důvody pro to, že se v němčině namísto 
slovo reklama používá slovo Werbung, diskutovali jsme, co  znamená v němčině slovo Audit 
a proč se překládá Wirtschaftsprüfung. Přesný výběr a znalost lexika má v praxi dopad při 
jednání či obchodním jednání. Student si osvojuje plný denotativní, ale i konotativní význam 
slova, čímž se učí předcházet jazykovým nedorozuměním. 

 Interkulturní studia pomáhají připravit naše studenty pro vstup do profesního  života, 
objasňují studentům  zvláštnosti firemní kultury, rozdílnost a konvence při obchodním 
jednání.Současně vyzývají studenty ke studiu v zahraničí, k účasti na programu Erasmus a 
pobízejí studenty k vyhledávání praxe v zahraničí. 
      „Cílem interkulturních studií je pochopit specifika vlastní kultury, odlišnosti jiné kultury a 
uvědomovat si proces srovnání kultur a odbourávat interkulturní bariéry. Ten, kdo se učí 
cizímu jazyku, musí nutně chápat i kulturu, aby jazyku dobře porozuměl.“ (Průcha, J ., 2004, 
Interkulturní psychologie, str. 145 –148). Při interkulturní komunikaci nemusíme sledovat 
pouze to, co je odlišné. Srovnáváme též to, co je identické, a tudíž různé kultury spojující. 
Student se učí kulturní diverzitu chápat pozitivně, akceptovat ji a přijímat jako nový poznatek. 

Ve všech předmětech lze vedle teoretického modulu provádět i modul praktický. ÚJKS 
zvolil praktický modul cizojazyčné výuky ve spojení s exkurzemi v zahraničí. V tomto roce je 
právě aktuální 10. exkurze v regionu  Spessart v Bavorsku. Pořádáme 2x ročně reciproční 
exkurze lesnických odborníků, vědců, zaměstnanců univerzit, ale i studentů a doktorandů 
V současné době jsou pro nás aktuální tato studijní témata: komplex bavorských státních 
lesů, německé přírodní parky a rezervace, reforma státní správy lesů v Německu, pěstění 
lesa v jednotlivých lokalitách, aktuální otázky lesnické politiky v Bavorsku, různé způsoby 
obhospodařování lesa, krajinné úpravy, vodní režim, hydrobiologie, semenářství, územní 
plánování, lesnické školky, návštěva lesnického vzdělávacího střediska, otázky lesní 
pedagogiky. Exkurze připravují vysoce erudovaní lesníci a vědečtí pracovníci. Kvalitu výuky 
v terénu zastřešuje bilingvní odborník – lesník. Bez rodilého mluvčího, který je současně 
znalcem v oboru nelze výuku realizovat. 

Praktické moduly slouží k posílení jazykových kompetencí v odborné lesnické 
terminologii a propojují Mendelovu univerzitu s institucemi zabývajícími se lesnickou politikou 
a lesním hospodařením a s vědeckými ústavy; pro univerzitu mají význam i pravidelná 
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setkání s pedagogy  středních lesnických škol, neboť Mendelova univerzita realizuje na 
těchto středních školách formu bakalářského studia. V neposlední řadě je důležité to, že  
studenti těchto středních škol jsou potenciálními studenty naší univerzity. 

     Přínosem jsou různé aspekty mezinárodní spolupráce, které spočívají v poznávání a 
konfrontaci výše zmíněných tématických okruhů. Cílem  setkání lesnických odborníků a 
zároveň znalců německého jazyka je posunout jazyk odborné lesnické terminologie dále než  
je možné za pomoci současných dostupných  odborných slovníků. Zaměřujeme se na 
doplnění slovní zásoby, která chybí ve stávajících slovnících, neboť terminologie, jež je 
problematická, v současných českých slovnících chybí. Setkání rovněž umožňují prezentovat 
českým  odborníkům dopodrobna jednotlivé lesnické disciplíny v německém jazyce. 

Shrnutí:  
Na teoretickou část výuku a praktický modul v regionech naváže ÚJKS výzkumnou 

činností. Výzkum se bude zabývat přípravou interkulturní  komunikace na úrovni profesní 
mluvy. Cílem je, aby se zlepšila a zpřesnila praktická komunikace, aby se efektivně zlepšila 
interakce a nedocházelo k nedorozuměním v profesní komunikaci.  

ÚJKS má s touto tématikou již praktické zkušenosti v podobě multimediálního 
interaktivního CD ILEGEFOS. CD  vytvořil ÚJKS spolu s katedrou aplikované lingvistiky 
univerzity v Tübingen, s Ústavem vodního a lesního hospodářství (UVVPLVH) ve Zvolenu a 
univerzitou ve finské Lappeenrantě. Projekt byl zpracován v rámci programu Leonardo da 
Vinci. 
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Finanční prosperita podnik ů v kraji Vyso čina  

The financial prosperity of the companies in the Vyso čina 
region  

Ladislav Šiška 

Abstrakt:  
Článek rozebírá rozdíly ve finanční výkonnosti podniků, které sídlí v různých částech kraje 
Vysočina. Finanční prosperita podniků je zkoumána na necelých pěti stovkách podniků ze 
všech okresů kraje Vysočina. Posuzována je pomocí rizikově očištěných měr ziskovosti a 
růstu tržeb podniků ve třech sledovaných letech. Článek je součástí řešení projektu č. 
402/09/2057 financovaného Grantovou agenturou ČR.  

Klíčová slova:  
Výkonnost, finanční analýzy, ziskovost, růst 

Abstract:  
The differences between financial prosperity of the companies are analysed in this article. 
The sample consists of nearly five hundreds companies from all parts of the Vysočina region. 
The financial prosperity is assessed based on risk-adjusted return on sales and risk-adjusted 
rate of growth of the sales. This article is a part of the results of the project no. 402/09/2057 
financed by the Czech Science Foundation. 

Key words:  
Performance, financial analysis, profitability, growth 

Úvod 
Cílem tohoto příspěvku je prezentovat teritoriální rozdíly ve finanční výkonnosti podniků, 

které mají své sídlo v různých okresech kraje Vysočina. Předmětem našeho zájmu jsou 
přitom podniky s více než 20 zaměstnanci. Výkonnost podniků je posuzována na základě 
jejich veřejně publikovaných finančních výkazů za léta 2006 až 2008, tedy v období na 
sklonku doby hospodářské prosperity, kterou následně vystřídala globální recese, jež do ČR 
dorazila s mírným zpožděním za prvními příznaky v USA.  

Předkládaná analýza finanční prosperity podniků je předpolím pro připravované 
empirické šetření na území kraje Vysočina. Měla by napovědět, jaké jsou teritoriální rozdíly 
ve finanční výkonnosti podniků na území kraje Vysočina a jaká odvětví se jeví nejvíce 
finančně výkonná a naopak. Připravované empirické šetření v podnicích se v budoucnu 
zaměří na identifikaci příčin finanční výkonnosti, a to v souladu s cíli grantového úkolu 
č. 402/09/2057 v prvé řadě na identifikací nehmotných faktorů finanční prosperity a na jejich 
vzájemné provázanosti.  

Současný stav teorie v oblasti podnikové výkonnosti 
Výkonnost podniků je možné nahlížet z celé řady úhlů pohledu. Důkazem toho jsou 

závěry výzkumného týmu Hulta (2008). Ten prozkoumal 94 výzkumných studií 
publikovaných v letech 1995-2005, které se zabývaly posouzením výkonnosti mezinárodně 
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působících podniků. Následující tabulka shrnuje typy ukazatelů, kterými byla v konkrétních 
studiích hodnocena výkonnost podniků.  

Tab. 1: Četnost užití ukazatel ů výkonnosti ve studiích mezinárodního podnikání 

Typ ukazatele Relativní četnost použití 
Ukazatele založené na tržbách (objem tržeb, růst tržeb, podíl 
exportu na tržbách) 

52% 

Respondentem subjektivně vnímaná celková výkonnost  47% 
Tržní podíl 44% 
ROA (rentabilita aktiv) 29% 
Jiný ukazatel ziskovosti než ROA 26% 
Produktivita 20% 
Výkonnost vztažená ke konkurenci 20% 
         Zdroj: Hult et al (2008,  s. 1069) 

Z tabulky je zřetelné, že při hodnocení výkonnosti výzkumníci dominantně používali 
finanční ukazatele, a to zejména ukazatele založené na tržbách a ukazatele ziskovosti. 
Tento závěr se stal inspirací i pro níže představený způsob hodnocení výkonnosti. Pro plnost 
dodejme, že v tabulce záměrně opomíjíme vlastní sebehodnocení respondenta, protože 
jednak bude vždy zkreslené subjektivním vnímáním respondenta, jednak jsme chtěli 
vycházet z veřejně dostupných údajů, k nimž se vlastní sebehodnocení podniku neřadí.  

Dalším podpůrným argumentem pro výběr finančních ukazatelů byli zkušenosti autorů 
velice populární metody měření výkonnosti - Balanced Scorecard – Kaplana a Nortona 
(2004). Ti rovněž ve svých pracích akcentují finanční perspektivu. Z jejich pohledu se jedná o 
vrcholovou perspektivu pohledu na výkonnost podniku, která zobrazuje výsledky, k jejichž 
dosažení pomohlo působení hybných sil z ostatních perspektiv jejich modelu výkonnosti. Ke 
způsobům dosažení dobrých finančních výsledků přitom uvádějí: 

 „Finanční cíle se typicky vztahují k ziskovosti – měřené např. provozními výnosy a 
rentabilitou investovaného kapitálu. Finanční strategie jsou v podstatě jednoduché; společnosti 
mohou vydělat více, když (1) prodají více, a (2) vydají méně. Vše ostatní je pouze hudbou na 
pozadí. Jakýkoliv program – důvěrné poznání zákazníků, řízení kvality metodou Six Sigma, 
znalostní management, převratná technologie, Just-in-Time – přidává společnosti na hodnotě 
pouze tehdy, pokud vede k větším prodejům nebo k nižším nákladům. Tudíž finanční výkonnost 
společnosti lze zlepšit dvěma základními přístupy – růstem výnosů a zvyšováním produktivity.“ 
[Kaplan, Norton, 2004, s. 36, vlastní překlad] 
V obecnější rovině můžeme dvě základní strategie popisované Kaplanem a Nortonem 

považovat za konkrétní aplikací teorií strategického managementu, které se zabývají 
usilováním o dosažení strategických cílů buďto prostřednictvím vytěžování stávajících aktiv 
podniku (exploitation), nebo prostřednictví vyhledávání nových ziskových příležitostí 
(exploration). První cesta je spojena s relativně nižším, ale jistějším efektem, zatímco cesta 
zkoumání nového je daleko riskantnější, ovšem v případě úspěchu korunována vyšším 
efektem. Již jeden ze zakladatelů této teorie – J. G. March (1991, s. 72) – přitom upozorňuje 
na vzájemnou neslučitelnost obou cest a jistou nutnost, aby podnik zvolil určitý kompromis 
mezi nimi. 

Z novějších děl z oblasti střetu strategie vytěžování a strategie průzkumu nových 
příležitostí je pro další analýzu zajímavý také výzkum týmu Uotily et al. (2009). Ten mimo jiné 
ukazuje, že zapojení jedné, či druhé strategie je podmíněno zejména odvětvím, ve kterém 
podnik působí a že přiměřeně větší otevřenost podniku vůči hledání nových příležitostí 
(relative exploration) má pozitivní efekt na celkovou hodnotu, jakou má podnik v očích svých 
majitelů. 

Použitá metodika a data 
V souladu s naším cílem prozkoumat finanční prosperitu podniků z kraje Vysočina jsme 

se při návrhu konkrétních postupových kroků soustředili zejména na: 
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• výběr vhodných ukazatelů finanční prosperity a zohlednění rizika jejich kolísání; 
• zohlednění vzájemné protichůdnosti strategií vytěžování a strategie průzkumu 

nových příležitostí; 
• shromáždění co největšího vzorku podniků se sídlem v kraji Vysočina; 
• kategorizaci podniků podle počtu zaměstnanců, odvětví a finanční prosperity; 
• rozbor četností podniků finančně prosperujících podniků v jednotlivých 

kategoriích. 

Ukazatele finan ční prosperity 
Jelikož jsme posuzovali úspěšnost subjektů, jejichž hlavním předmětem je podnikání 

(nikoliv veřejný zájem, sociální cíle charita apod.) - tedy činnost prováděná za účelem 
dosažení zisku - za hlavní kritéria výkonnosti podniku jsme podobně jako citované zahraniční 
výzkumy použili finanční ukazatele. Z široké škály možných ukazatelů jsme zvolili: 

• rentabilitu tržeb definovanou vztahem 
irokzatržby

irocevVHprovozní
ROSi =  a  

• meziroční míru růstu tržeb definovanou vztahem 1
1

−
−

=
irokzatržby

irokzatržby
Růsti  

Ukazatel ROS má zobrazit efektivnost podniku při vytěžování obchodních příležitostí 
(exploitation). Oproti tomu ukazatel míry růstu tržeb má ukázat, jak je společnost schopná 
rozšiřovat své aktivity, kdy předpokládáme, že nárůst tržeb znamená zejména hledání 
nových potřeb zákazníků, či vstup na nové trhy apod., tj. že společnost odvážně zkoumá a 
vyhledává nové příležitosti (exploration) dosahování vyšších tržeb, kolikrát i za cenu vyšších 
nákladů a tím nižší ziskovosti.  

Pro výpočet ukazatelů jsme použili data za léta 2006 až 2008 (meziroční míra růstu 
provozních tržeb vyžadovala samozřejmě i údaj o tržbách v roce 2005).  

Úprava ukazatel ů finan ční prosperity o riziko spojené s jejich kolísáním 
Kromě volby ukazatelů ziskovosti a míry růstu jsme dále stáli před otázkou, jakou zvolit 

souhrnnou charakteristiku, která vyjádří úroveň daného ukazatele za více let. Rozhodli jsme 
se nejprve pro prostý aritmetický průměr za sledovaná léta. To však vedlo k paradoxní 
situaci, že podnik, který vykazoval stabilně po tři roky rentability 4%, byl hodnocen jako zcela 
stejně úspěšný jako druhý podnik, který dosahoval rozkolísaných rentabilit, a sice např. první 
rok 4%, druhý rok 1% a třetí rok 7%. Z pohledu investora je přitom druhý fiktivní podnik 
daleko rizikovější nežli stabilní první fiktivní podnik, ačkoliv průměrná hodnota výnosu je 
v obou případech stejná.  

Z naznačených důvodů jsme se rozhodli upravit úhrnné ukazatele finanční prosperity 
o riziko spojené s jejich kolísáním následovně (vztah pro růst tržeb by byl analogický níže 
prezentovanému vztahu pro ROS): 
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kde  ROS je prostý aritmetický průměr ukazatele ROS za sledovaná léta  
)(ROSσ je směrodatná odchylka ukazatele ROS za sledovaná léta 

Popsaná riziková úprava tedy spočívala ve snížení očekávaného výnosu úměrně 
podstupovanému riziku. V uváděném fiktivním případě zcela stabilní rentability 4% tak 
nadále bude i po úpravě rentabilita 4%, ale druhý fiktivní podnik s rozkolísanými výsledky 
vykáže rentabilitu pouze 1,63 upravených procent. 
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Neslučitelnost strategie rů stu a strategie vyt ěžování 
Review více než třicítky výzkumů z pera autorského týmu Simsek et al. (2009, s. 866) 

potvrzuje závěry Marche (1991) a Uotily (2009), že existuje vzájemná výměna (trade-off) 
mezi činnostmi souvisejícími s hledáním nových příležitostí (exploration) a činnostmi co 
nejvíce vytěžujícími efekty ze stávajících zdrojů (exploitation).  

Rovněž při našem hodnocení finanční výkonnosti podniků na Vysočině jsme vycházeli 
z neslučitelnosti obou strategií. Předpokládali jsme přitom, že dokonce existuje nepřímá 
úměra mezi dosahovanou mírou růstu a dosahovanou rentabilitou. Jinými slovy, chce-li 
podnik dosáhnout vysoké rentability tržeb, je nucen obětovat část svého růstu a naopak.  

Ve dvourozměrném prostoru, jenž zachycuje úrovně obou dosahovaných ukazatelů 
finanční výkonnosti, takovou nepřímou úměru vyjadřují hyperboly. Hyperbolu procházející 
bodem průměrné ROS a průměrné míry růstu tržeb jsme na obr. 1 níže zvýraznili. Jednotlivé 
body pak znázorňují analyzované podniky. Přitom podniky nad hyperbolou považujeme za 
úspěšné, protože dokáží kombinovat své výrobní faktory natolik úspěšně, že dosahují 
alespoň v některém ukazateli finanční prosperity nadprůměrných hodnot. Podniky pod 
hyperbolou pak představují podniky finančně neprosperující. 

 
Obr. 1: Hyperbolická hranice rozd ělující podniky prosperující od neprosperujících 

Zdroj: Autor. Vyobrazení zpracováno v MS Excel. 

Data a velikost vzorku 
Zvolené ukazatele finanční prosperity jsme konstruovali z veřejně dostupných dat 

účetních závěrek celkově 481 podniků se sídlem v kraji Vysočina. Následující tabulka 2 
ukazuje počet těchto subjektů dle jednotlivých okresů kraje Vysočina a současně je 
porovnává s údaji Českého statistického úřadu (ČSÚ) o velikostní struktuře subjektů v kraji 
Vysočina. Poslední sloupec pak ukazuje, jaký podíl subjektů evidovaných ČSÚ v základním 
souboru pokrýval náš vzorek analyzovaných společností. Celý výběrový vzorek tedy 
obsahoval údaje za necelou třetinu (přesně 29%) všech subjektů v kraji. Ovšem rozdílné 
zastoupení v jednotlivých velikostních skupinách ukazuje, že analyzovaný vzorek nebyl 
„zmenšeninou“ základního souboru, ani nevznikl zcela náhodným výběrem, a proto výsledky 
prezentované v tomto článku nelze považovat za reprezentativní pro všechny podniky kraje 
Vysočina, ale pouze pro námi analyzovaný vzorek. 
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Tab. 2: Počet podnik ů v našem vzorku a v základním souboru 
Velikostní 
skupina dle 
počtu 
zaměstnanců 

Okres 

Všechny 
okresy 

Dle 
ČSÚ 
ve 
2008 

Pokrytí 

Havlíčkův 
Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár n. 

Sázavou 

20 – 49 36 55 24 31 32 178 900 20% 
50 – 99 30 35 19 21 31 136 429 32% 
100 – 199 16 23 27 19 16 101 185 55% 
200 – 499 10 9 5 10 11 45 82 55% 
500 – 999 2 2 2 2 4 12 25 48% 
1 000 a více  2 4 1 1 1 9 14 64% 
Celkem 96 128 78 84 95 481 1635 29% 
Zdroj: Vlastní výpočty. 
ČSÚ(http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/vyvoj_organizacni_struktury_podnikatelske_sfery_v_kraji_vysocina).  

Odvětvová charakteristika zkoumaných podnik ů 
Kromě velikostní struktury jsme se zabývali i odvětvovým složením námi zkoumaného 

vzorku podniků. Tabulka 3 ukazuje podle zastoupení jednotlivých odvětví (členěno dle 
OKEČ) v příslušných okresech kraje Vysočina. ČSÚ bohužel takovou informaci nezveřejňuje. 
Tab. 3: Počet podnik ů v jednotlivých odv ětvích 
Velikostní skupina dle počtu 
zaměstnanců 

Okres 
Všechny 
okresy 

Havlíčkův 
Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár n. 

Sázavou 
A - zemědělství, myslivost, lesnictví 23 17 19 14 28 101 
D - zpracovatelský průmysl 46 63 43 38 45 235 
E - výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 2  2 2 1 7 
F - stavebnictví 8 16 5 7 6 42 
G - obchod; opravy motorových vozidel a 
výrobků  pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost 

8 17 6 7 9 47 

H - ubytování a stravování 1    1 2 
I - doprava, skladování a spoje 2 6 2 4 2 16 
J - finanční zprostředkování 1     1 
K  - činnosti v oblasti nemovitostí a 
pronájmu; podnikatelské činnosti 

4 7 1 10 2 24 

O - ostatní veřejné, sociální a osobní 
služby 

1 2  2 1 6 

Celkem 96 128 78 84 95 481 
Zdroj: Vlastní výpočty.  

Výsledky 
Výše popsaným metodickým postupem jsme vypočítali za všechny podniky rizikově 

upravené ukazatele ROS a míry růstu, vypočetli průměry těchto ukazatelů za celý zkoumaný 
vzorek podniku a zkonstruovali hyperbolu procházející bodem [průměrný růst; průměrné 
ROS]. Ta rozdělila celou skupinu podniků na podniky finančně prosperující podniky (nad 
hyperbolou) a podniky neprosperující (pod hyperbolou). Následně jsme zkoumali četnosti 
zastoupení finančně prosperujících podniků v jednotlivých kategoriích.  

Tabulka 4 prezentuje relativní četnosti podniků v odvětvových kategoriích. Zde se rozdíly 
mezi kategoriemi ukazovaly zajímavější než v případě rozboru četností podle velikostních 
skupin jednotlivých podniků, od kterého jsme proto v tomto článku upustili. Z údajů tabulky 4 
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přitom vidíme, ve kterém odvětví a ve kterém okrese převládaly mezi zkoumanými podniky 
finančně úspěšné podniky, a naopak. Doplníme-li si navíc tyto údaje o informaci o celkovém 
počtu podniků v dané kategorii (viz tabulka 3), můžeme dále usuzovat též na významnost 
daného odvětví pro prosperitu celého okresu.  
Tab. 4: Podíl prosperujících podnik ů v jednotlivých odv ětvích a okresech vztažený 
k celkovému po čtu podnik ů v daném odv ětví a okrese 
Velikostní skupina dle počtu 
zaměstnanců 

Okres 
Všechny 
okresy 

Havlíčkův 
Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár n. 

Sázavou 
A - zemědělství, myslivost, lesnictví 30,4% 35,3% 47,4% 21,4% 21,4% 30,7% 
D - zpracovatelský průmysl 43,5% 30,2% 37,2% 39,5% 51,1% 39,6% 
E - výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 50,0%  50,0% 50,0% 0,0% 42,9% 
F - stavebnictví 62,5% 68,8% 100,0% 42,9% 50,0% 64,3% 
G - obchod; opravy motorových vozidel a 
výrobků  pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost 

37,5% 23,5% 33,3% 28,6% 33,3% 29,8% 

H - ubytování a stravování 0,0%    0,0% 0,0% 
I - doprava, skladování a spoje 50,0% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 18,8% 
J - finanční zprostředkování 0,0%     0,0% 
K  - činnosti v oblasti nemovitostí a 
pronájmu; podnikatelské činnosti 

25,0% 42,9% 0,0% 30,0% 0,0% 29,2% 

O - ostatní veřejné, sociální a osobní 
služby 

100,0% 0,0%  0,0% 0,0% 16,7% 

Celkem 40,6% 33,6% 43,6% 33,3% 36,8% 37,2% 
Zdroj: Vlastní výpočty.  

Shrnutí 

Hlavní záv ěry 
Z relativních četností úspěšných podniků v tabulce 4 vyplývá, že průměrný podíl 

prosperujících podniků v celém analyzovaném vzorku činil 37,2% a v porovnání s ním 
nadprůměrný podíl prosperujících podniků byl soustředěn v okresech Pelhřimov (43,6%) a 
Havlíčkův Brod (40,6%), zatímco četnosti prosperujících podniků v okresech Žďár nad 
Sázavou, Jihlava a Třebíč byly podprůměrné.  

Zajímavější než teritoriální rozdíly jsou však meziodvětvové rozdíly, které odhalila 
tabulka 4 ve vazbě tabulku 3, z nichž plyne: 
• Téměř 70% z celkového počtu analyzovaných podniků se sídlem v kraji Vysočina 

působilo v odvětvích průmyslu (48,9%) a zemědělství (21%).  
• Prosperující průmyslové  podniky sídlily zejména v okresech Žďár nad Sázavou (51,1% 

úspěšných podniků), Havlíčkův Brod (43,5%), zatímco podprůměrně malé zastoupení 
měly prosperující průmyslové podniky v okrese Jihlava (pouhých 30,2%).  

• Příklady úspěšných zemědělských  podniků lze hledat na Pelhřimovsku, kde téměř 
polovina podniků (47,4%) se řadí k prosperujícím a vymyká se tak o 12 a více 
procentních bodů úspěšnosti zemědělských podniků ze zbývajících okresů kraje. 

• Největší podíl úspěšných podniků (64,3%) zaznamenalo odvětví stavebnictví . Jednalo 
se patrně o důsledek růstových příležitostí, které souvisely s obdobím prosperity 
v analyzovaných letech 2006-2008. Stavebním podniků se přitom nejvíce dařilo 
v pelhřimovském a jihlavském okrese, zatímco v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou 
byl podíl úspěšných stavebních podniků výrazně menší. 
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• Z celkového počtu přibližně 10% analyzovaných subjektů působilo v odvětví obchodu . 
Toto odvětví se však v žádném okrese neřadilo k výrazně prosperujícím a pouze 
v okrese Havlíčkův Brod (37,5%) dosáhl počet prosperujících podniků průměru celého 
analyzovaného vzorku (vzpomínaných 37,2%). Ve zbývajících okresech se pohyboval 
podíl prosperujících obchodních podniků výrazně pod průměrem analyzovaného vzorku, 
přičemž nejnižšího poměru prosperujících podniků dosáhl okres Jihlava (23,5%), ve 
kterém toto odvětví vzhledem ke svému relativně významnému podílu na celkovém počtu 
subjektů strhlo celkovou prosperitu tohoto okresu. 

Omezení výzkumu a nám ěty pro další postup 
Výše uvedené závěry jsou limitovány celou řadou omezení, která mají příčinu jednak 

v dostupnosti dat, jednak v použité metodice. Z nejpodstatnějších omezení je třeba jmenovat 
především následující: 
• Pro posouzení finanční prosperity byly použity pouze dva stejně významné finanční 

ukazatele, místo celé řady ukazatelů o různých vahách. Na druhou stranu výhodou 
takové modelu je jeho jednoznačná transparence, interpretovatelnost a odůvodněný 
výběr ukazatelů. 

• Finanční prosperita byla zkoumána pouze na tříleté časové řadě finančních údajů za léta 
2006 až 2008. Případná chyba v jednom údaji tak mohla výrazněji ovlivnit hodnocení 
daného podniku.  

• Předpoklad vzájemné neslučitelnosti mezi rentabilitou a růstem tržeb nemusí být za 
všech okolností platný. Zejména v krátkém období může např. podnik v pozici 
technologického vůdce sbírat smetanu a na nově vyvinutý výrobek, který je v důsledku 
toho unikátní a zákazníky velice žádaný, nasadit relativně vysokou cenu a tím dosahovat 
jak vysoké rentability, tak i nemalých přírůstků tržeb. V dlouhém období však 
předpokládáme, že výrazné ziskové marže přilákají ke vstupu na trh konkurenty, kteří 
cenu stlačí a přeberou dosavadnímu vůdci část přírůstků tržeb. 

• Velikost subjektu nehrála při hodnocení roli. Jeden velký prosperující subjekt však může 
z pohledu celospolečenského přinášet mnohonásobně větší přínos k prosperitě celého 
okresu, než řada velmi malých, byť rovněž dobře prosperujících podniků. 

• Finanční údaje neprozradí, z jakého důvodu se v nich podniky liší. Na tuto otázku by 
mělo dát bližší odpověď další zkoumání faktorů hospodářské prosperity, které proběhne 
v rámci výše jmenovaného výzkumného úkolu.  
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Systémový p řístup k regionu 

System Approach to Region 

Michal Šulc 

 

Abstrakt: 
V metodologickém příspěvku autor představuje jeden z možných způsobů řešení problému 
v regionální analýze – systémový přístup. Nejprve jsou stručně uvedeny základní principy 
teorie systémů a systémového přístupu ve vztahu k regionu. Následně jsou na regionem, 
tedy reálným objektem, ve vztahu k řešení konkrétního problému vymezeny tři systémy 
a jejich charakteristiky. Jde o systém řízený, systém řídící a systém informační. 

Klíčová slova: 
region, systém, systémový přístup, teorie systémů 

Abstract: 
In this methodological article its author presents a system approach as one of possible ways 
of problem solving in the regional analysis. First of all, there are basic principles of system 
theory and system approach in relation to the region introduced. Concerning a particular 
problem, consequently three systems and their characteristics are defined upon the region 
taken as a real object. These are a controlled system, a controlling system and 
an information system.  

Key words: 
Region, system, system approach, system theory 

 

Úvod a cíl 
Systémovým přístupem je v tomto příspěvku rozuměn způsob řešení problému, 

respektive „nazírací princip“ řešení problému. Habr a Vepřek (1986:15) definují systémový 
přístup takto: „Za systémový přístup budeme považovat způsob myšlení, způsob řešení 
problému či způsob jednání, při němž jsou jevy chápány komplexně ve svých vnitřních 
a vnějších souvislostech. Význačným rysem systémového přístupu je dialektické myšlení. 
Systémový přístup nepředpokládá existenci speciálních metod, formálního a technických 
prostředků pro práci se systémy.“ 

Systémový přístup je nutno odlišovat od tzv. systémové vědy. Ta se zabývá studiem 
systémů jako takových (abstraktních systémů), kdežto systémový přístup znamená „aplikaci 
systémového myšlení v jiných disciplínách“ (Larses a El-khoury, 2005). Z teoretických 
disciplín systémové vědy, reprezentovaných zejména obecnou teorií systémů 
a kybernetikou, přebírá systémový přístup základní ideje a pojmy. Z aplikačních disciplín 
systémové vědy, například systémové analýzy a syntézy, pak přístup přebírá postupy 
a způsoby řešení problému. 
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Jádrem systémového přístupu je koncept systému. Ten je možno chápat například jako  
• „komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci“ (Bertalanffy, 1956, in Habr 

a Vepřek,1986), 
• „entitu sestávající se z vzájemně závislých částí“ (Berry, 1964), 
• „účelově definovanou množinu prvků a množinu vazeb mezi nimi, které společně 

určují vlastnosti celku“ (Kovář, 2007), 
•  „soubor objektů společně se vztahy mezi těmito objekty a jejich atributy“ (Larses 

a El-khoury, 2005) a 
• „obraz objektu, který vyjadřuje hledisko, jež zaujímá daný subjekt vzhledem k tomuto 

objektu“ (Štach, 1982). 
Systém je abstraktní pojem, který je v případě systémového přístupu či aplikace 

zaveden (definován) nad určitým reálným objektem. Někdy je systémem označován i přímo 
reálný objekt, aby byl zdůrazněn systémový pohled na tento objekt (Štach, 1982). Tentýž 
autor zdůrazňuje účelovost při definování systému nad určitým objektem, neboť nad jedním 
objektem lze definovat nekonečně mnoho systémů. Kovář (2007:5) k tomu uvádí: 
„Podmínkou vymezení systému je stanovení účelu. Není-li vymezen účel, pro který systém 
zavádíme, nemáme tím dané kritérium (kritéria) pro jeho vymezení.“ 

Koncepty založené na obecné teorii systémů a systémových aplikacích se v geografii 
začaly objevovat v šedesátých letech dvacátého století společně s rozvojem kvantitativních 
metod. K představitelům tohoto „hard“ přístupu patřili např. P. Hagget či R. J. Chorley 
(Chisholm, 1967). Přibližně ve stejné době vznikají aplikace k modelování, strukturování 
i řešení úloh založené na principech teorie „soft“ systémů, využívané i v regionální analýze. 
Příkladem může být „Soft Systems Methodology“ P. Checklanda (viz např. Khisty, 2005) či  
novější komplexní přístup prezentovaný jako „Systemic Regional Development Methodology“ 
(Sposito a Faggian, 2009). 

O systému ve spojení s regionem hovoří např. Beneš (2006:21): „Tento systém je 
souborem subjektů, které jsou koordinovány tak, že tvoří jistý relativně samostatný 
organismus, který má svá pravidla a společné cíle. Vzniká jako výsledek evolučního vývoje 
působením vzájemné závislosti mezi subjekty a exogenních faktorů, které jej ovlivňují.“ 
Podobně Berry (1964) hovoří o určitém území jako o „ekosystému zahrnujícím populaci 
živých organismů a komplex environmentálních faktorů, ve kterém se organismy vzájemně 
mnoha způsoby ovlivňují.“ 

Prvky a aplikace teorie systémů se rovněž objevují i v jiných ekonomických disciplínách, 
např. v soudobém managementu, a to zejména v oblasti tzv. managementu změny na 
podnikové úrovni. Kovář (2007:7) rozlišuje tři základní složky reálného objektu/systému. Jde 
o substanci, procesy a neuspořádanost objektu. Substance je hmota či látka, ze které je 
objekt složen. Druhou složkou jsou procesy, které v objektu probíhají. Konečně třetí složkou 
je míra neuspořádanosti objektu, vyjadřovaná mírou entropie objektu. Růst entropie objektu 
je negativním efektem změn procesů a substance, které v objektu pobíhají. Tyto změny 
mohou mít jak samovolný vývoj, tak řízený vývoj: „Jak samovolné, tak řízené změny objektu 
přináší efekt, a to buď pozitivní nebo negativní... Samovolná nebo cílená změna jakéhokoli 
objektu, působící záporný efekt, se projevuje jako problém. Změna se záporným efektem se 
může týkat substance daného objektu, jeho uspořádanosti případně procesů, které v objektu 
probíhají. Neřešený problém... graduje a přerůstá do konfliktu, neřešený konflikt přerůstá do 
krize a výsledkem krize s vysokou pravděpodobností bývá zánik daného objektu. Vyjádřeno 
pomocí entropie, ta narůstá v závislosti na uvedené její eskalaci u daného objektu a vede k 
jeho zániku... Náprava růstu entropie objektu je možná u systémů otevřených jejich 
schopností samoorganizace, autopoiesis, samovolnou změnou, nebo cíleným zásahem 
řídícího objektu...“ Rolínek a Doktorová (2002) měří interní entropii zemědělských podniků, v  
jejímž ovlivňování spatřují možnost managementu firem zvýšit budoucí potenciál a růst firem. 

Koncept entropie, ale obdobně i další stavební kameny a pojmy teoretických 
i aplikačních disciplín systémové vědy mohou vytvořit komplexní rámec pro systémové 
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řešení vybraného regionálního problému i systematické (a systémové) cílení aktivit 
regionálního managementu, zejména při řízení změn v regionech. 

Cílem tohoto příspěvku je nástin aplikace systémového přístupu v regionální analýze 
účelově vztažený k problému měření a hodnocení dopadů činnosti regionální vlády do 
regionu. Primárně jde autorovi o představení systémového přístupu a postupu, nikoli o řešení 
dané problematiky – to může být vzhledem k rozsahu příspěvku pouze naznačeno. 

Metodika 
Mimo konceptu systému je jádrem systémových aplikací především schematický postup 

řešení problému. Habr a Vepřek (1986) uvádí následující kroky systémové analýzy 
a syntézy: 1) analýza problémové situace, 2) formulace problému a cílů jeho řešení, 3) 
definování systému, jeho identifikace a zobrazení, 4) analýza systému (jeho struktury 
a chování), 5) syntéza systému (jeho struktury a chování), 6) interpretace a komunikace 
řešení problému a 7) implementace a realizace výsledků řešení. V další části příspěvku je 
pozornost věnována především bodu 3 ve vztahu k problému uvedenému výše. 

Reálným objektem, nad kterým budou v souladu s účelově stanoveným problémem 
vymezeny tři systémy, je v tomto příspěvku region. Definice, pojetí i sémantický význam 
pojmu region nejsou jednotné a diskusi o této problematice se věnuje snad až příliš velká 
pozornost (základní přehled těchto otázek viz např. Wokoun a kol., 2008; Kolektiv autorů, 
2004; Bartoš, 1996). Regionem bude rozuměn český vyšší územní samosprávný celek, 
neboli kraj. V pojetí M. Hampla (2002) se jedná o „regionální řádovostní měřítkovou úroveň“, 
pro kterou je typická existence metropolitního areálu a relativně venkovského (širokého) 
zázemí. Pro krajskou hierarchickou úroveň bývá často použit i přívlastek „mezoregionální“ 
(viz např. Viturka, 2007) či v ekonomickém kontextu „mezoekonomika“. 

Regionální vláda je v příspěvku významovým ekvivalentem anglického pojmu „regional 
government“ či „sub-central government“. Z institucionálního pohledu jde o souhrn 
následujících orgánů kraje: zastupitelstva kraje, rady kraje, krajského úřadu a hejtmana 
kraje. Dalšími orgány kraje jsou výbory, případně zvláštní orgány krajů. Ty však plní spíše 
funkci poradní, kontrolní, či vůči zastupitelstvu kraje doporučující. Jde rovněž o příspěvkové 
organizace kraje, které jsou řízeny přímo radou kraje. 

Definice systému znamená stanovení prvků systému a jejich charakteristik, včetně 
identifikace vzájemných vazeb mezi nimi, tedy stanovení obecné struktury systému. Je 
nepochybné, že systémy definované nad regionem jsou systémy otevřené, tedy systémy, 
které jsou ovlivňovány a ovlivňují svoje okolí. Proto je nutno vymezit i okolí systému, jeho 
vstupy a výstupy. Identifikací systému nazýváme stanovení hodnot parametrů pro již 
definovaný systém. Konečně zobrazení systému by mělo být dostatečně věrné 
definovanému systému a mělo by splňovat požadavek na odpovídající úroveň 
„manipulovatelnosti“ a „operativnosti“ práce se systémem a jeho zobrazením. 

Řešení a diskuse 

Řízený systém 
Řízeným systémem je odraz reálného zkoumaného objektu - regionu. Tento systém lze 

považovat za dynamický systém, tedy systém měnící v čase svoje stavy, vykazující určitou 
adaptivitu, trajektorii pohybu a entropii. Z hlediska struktury systému jde v případě řízeného 
systému o špatně strukturovaný systém, jehož vazby mají povahu spíše vazeb měkkých 
a nejasných, potažmo špatně definovatelných a měřitelných. 

Určení prvků systému bude pravděpodobně záviset jednak na účelu vymezování 
systému (ve vztahu k cíli řešení problému), jednak na prostředí řešení problému, zvolených 
teoretických východiscích i subjektivním přístupu řešitele. Nalezení univerzálních prvků 
regionálního systému je s největší pravděpodobností nemožné, neboť socioekonomická 
realita je příliš složitá.  
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Máme-li hodnotit a měřit vliv/výkonnost regionální vlády, je nezbytně nutné znát cíl(e) její 
činnosti, neboli cílový stav trajektorie řízeného systému. V obecné rovině je samozřejmě 
cílem regionální vlády rozvoj regionu, resp. maximalizace rozvojové funkce. Její 
konkretizace/formalizace znamená v systémové terminologii stanovení prvků systému, rozvoj 
regionu můžeme obdobně nazvat rozvojem systému (system development). Tab.1 obsahuje 
některé vybrané přístupy k rozvojovým funkcím a faktorům. 

 
Tab. 1: Vybrané p řístupy k rozvojovým funkcím a faktor ům 

teorie/koncept faktory rozvoje/ 
prvky systému  

cílový stav poznámka 

trvale udržitelný rozvoj 

ekonomický pilíř 
sociální pilíř 
environmentální pilíř 
(institucionální pilíř)  

vyvážený rozvoj všech 
tří (čtyř) pilířů tak, aby 
nebyl ohrožen rozvoj 
budoucích generací 

různé koncepty, vývoj 
monitorovacího a 
hodnotícího aparátu 

dlouhodobý ekonomický 
růst 

komponenty růstových 
funkcí, např. K,L,t.... růst produktu  prostřednictvím růstu 

produkce roste blahobyt 
konkurenceschopnost 
regionů 

různé přístupy, není 
ujednoceno 

růst 
konkurenceschopnosti 

nejasná definice pojmu 
a tedy i cílového stavu 

kompozitní 
přístupy/indikátory 

různé přístupy, není 
ujednoceno 

růst hodnoty 
sestrojeného indexu 

různé způsoby 
konstrukce i indikátory 

bohatství regionů, 
kapitálový přístup 

produkční kapitál 
přírodní kapitál 
nehmotný kapitál 
(finanční kapitál) 
(lidský kapitál) 
(sociální kapitál) 

růst hodnoty celkového 
bohatství regionu různé přístupy 

Zdroj:autor 

 
Při definování a hledání prvků systému je nutno zvolit rozlišovací úroveň řešení 

problému. Všechny prvky systému mohou být při vyšší rozlišovací úrovni subsystémem 
řízeného systému, obsahujícím další v dané úrovni nedělitelné prvky. Mezi některými prvky 
systému existují vazby, které jsou spíše nejasné, velmi obtížně měřitelné a statisticky 
sledovatelné (mj. například externality, nedokonalé informace či očekávání). 

Nejen vazby a procesy probíhající mezi prvky samotného systému, ale i jeho okolí má 
vliv na rozvoj/degeneraci řízeného systému. Tento vliv může mít formu jak spontánní, tak 
formu záměrné lidské aktivity, v realitě pak půjde o jejich kombinaci. K prvním vlivům je 
možno příkladně uvést ex-regionální nabídku a poptávku, či úroveň technologie, 
považujeme-li tuto za exogenně danou. K záměrným aktivitám okolí ovlivňujícím řízený 
systém je možno přiřadit například monetární a fiskální (regionální) politiku jak na národní, 
tak evropské úrovni, či tvorbu a úpravy právního rámce. 

Jak bylo řečeno výše, identifikací systému rozumíme stanovení hodnot parametrů 
systému. V praxi jde především o volbu metody kvantifikace prvků systému a jejich vlastností 
(např. způsoby měření a kvantifikace sociálního kapitálu). V komparativní analýze by však 
identifikace systému měla zahrnovat i vyjádření přirozených rozdílů mezi regiony a jejich 
adekvátní promítnutí do konstrukce srovnávaných systémů, např. formou odlišné 
kvantifikace prvků systémů nebo hodnot parametrů. 

Řídící systém 
Řídící systém je odrazem pravomocí, kompetencí a instrumentů regionální vlády 

k ovlivňování rozvoje regionu. Účelem vymezení řídícího systému je identifikace 
a strukturace kompetencí, možností a činností krajské územní samosprávy ve vazbě na 
rozvoj řízeného systému, neboli definice nástrojů, obsahu a náplně regionálního 
strategického managementu. Habr a Vepřek (1986:37) definují řídící systém v obecné rovině 
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jako „dynamický systém s cílovým chováním, který působí na další systémy s účelem 
dosáhnout jejich žádoucí funkce, žádoucího cíle“. U řídícího systému můžeme hovořit 
o dobře strukturovaném systému s poměrně jasně definovanými vztahy jeho jednotlivých 
prvků. Cílové chování řídícího systému je možno definovat jako takové ovlivňování řízeného 
systému, které vede k jeho požadované trajektorii rozvoje a cílovému stavu. 

Na základě současných kompetencí krajských samospráv stanovme následující prvky 
řídícího systému. V první úrovni členění je možno je rozdělit na prvky ovlivňující přímo řízený 
systém a prvky ovlivňující okolí řízeného systému. K těm druhým je možno přiřadit např. 
zákonodárnou iniciativu regionální vlády, nebo i (ne)formální vyjednávání s vládou. Jejich 
úspěšné použití je však spíše výjimkou a jejich dopad na regionální rozvojovou funkci 
regionu je minimální, proto je možné je zanedbat. Prvky působící přímo na řízený systém je 
možno rozdělit na prvky finanční (rozpočet a jeho nastavení) a nefinanční povahy (nefinanční 
regulační opatření, vyjednávání). 

Jestliže jsme definovali cíl řídícího systému jako dosažení žádoucího cíle řízeného 
systému, pak žádoucím chováním řídícího systému je maximalizace jeho účinku a vlivu na 
řízený systém, neboli maximalizace výkonnosti regionální vlády. Tu je možno měřit a 
hodnotit různými způsoby (viz Kostelecký a Patočková, 2006), v příkladném problému by 
však barometrem výkonnosti měl být jednoznačně rozvoj řízeného systému. 

V tomto smyslu by u řízeného systému měly být rozlišeny endogenní a exogenní 
rozvojové vlivy a faktory. Z hlediska systému regionálního managementu by měl být kladen 
důraz zejména na vztah endogenních faktorů růstu a řídícího systému, neboli možnost řízení 
rozvoje regionu prostřednictvím působení na endogenní faktory rozvoje. 

Informa ční systém 
Třetím systémem, který je možno definovat jako „metasystém“ obou výše zmíněných 

systémů, je systém informační. Účelem definice tohoto systému je monitoring řízeného 
a řídícího systému, jejich chování, prvků, vlastností, vazeb a měření jejich charakteristik 
a parametrů. Jde opět o systém otevřený, se vstupy ve formě dat a datových bází a výstupy 
ve formě vizualizace všech komponent řídícího a řízeného systému, včetně vazeb mezi nimi. 
I tento systém má svoje prvky, které se budou lišit v závislosti na zvolení typu IT platformy 
(např. vstupní, transformační, datovou a vizualizační vrstvu). Pouze pro úplnost dodejme, že 
tento systém může mít v krajním případě i „papírovou“ formu. 

Kromě obecných požadavků kladených na informační systémy systém musí splňovat 
požadavek na věrné zobrazení systémů a dostatečnou pružnost v jejich modelování 
a zobrazení. Teoreticky je možné založit takto komplexní  informační systém i na relačním 
datovém modelu, vzhledem k výše uvedeným požadavkům je však vhodnější model 
multidimenzionální. 

Multidimenzionální přístup k prostorovým datovým strukturám uvedl  např. Berry (1964), 
který databázový systém nazývá geografickým matrixem (geographic matrix). Tento matrix 
má tři dimenze: řádky, představující charakteristiky zkoumaného jevu, sloupce, představující 
oblast či prostorové územní členění, a dimenzi třetí, kterou je čas. Podle Berryho pak 
regionální analýza může nabývat těchto stupňovitých podob: a) uspořádání buněk v rámci 
řádku či v části řádku, b) uspořádání buněk v rámci sloupce či v části sloupce, c) vzájemná 
komparace dvou či více řádků, d) vzájemná komparace dvou či více sloupců, e) studium 
vybrané části matrixu (submatrixu), f) srovnání řádku či části řádku v čase, g) studium 
prostorového rozdělení, propojení a odlišností, h) srovnání části matrixu (submatrixu) v čase, 
tedy proces, který může zahrnovat všechny předešlé podoby analýzy individuálně, ale 
důkladnější analýza vyžaduje jejich vzájemné spolupůsobení. 

Softwarovou platformou, která se pro multidimenzionální modelování systémů jeví jako 
vhodná, je metoda Business Intelligence (BI). Jde o soubor komponent, které pomáhají data 
zpracovávat, analyzovat a doručovat uživatelům. Nástroje BI slouží především pro 
strategické řízení organizace, své opodstatnění však najdou i v rovině takticko operativního 

285



řízení. Kritickým bodem konstrukce informačního systému věrně zobrazujícího oba systémy 
je dostupnost, kvalita a vypovídající schopnost regionálních dat. 

Závěr 
V příspěvku bylo možno postihnout pouze vybrané prvky systémového přístupu 

k regionu. Přístup neznamená ani nevyžaduje konkrétní kvantitativní a jiné metody řešení 
problémů, může být však určitou oporou či vodítkem při zjednodušování složité a komplexní 
společenské reality. Podstatným aspektem systémového přístupu je pak jeho strukturovaný 
rámcový postup i univerzalita, která splňuje požadavky na současné multidisciplinární řešení 
složitých problémů v regionech. 
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Regionální trendy v komoditní vertikále prasata – vepřové 
maso 

The regional trends in the commodity vertical hogs – pork 
meat  

Vojtěch Tamáš 

Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá aktuálními změnami ve vertikále prasata – vepřové maso. Analýza je 
zaměřena na změny v hlavních světových produkčních centrech vepřového masa. Součástí 
analýzy je komparace vývoje produkce a změn stavů prasnic v daných regionech.  

Klíčová slova: 

Agrobyznys, konkurenceschopnost, produkční centrum, vepřové maso, stavy prasnic 

Abstract: 

The paper deals with the current changes in the commodity vertical hogs – pork meat. There 
are analysed the main changes in the main world production centre of pork meat. The part of 
the analyses is also the comparison of the production and changes of sow numbers in given 
regions.   

Key words: 

Agribusiness, competitiveness, production centre, pork meat, sow numbers 

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 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. 

V současné době probíhá již boj o významné světové trhy a získání co největšího podílu 
na nich. Hlavním faktorem v tomto konkurenčním boji je cena, vyhrávají ty subjekty, které 
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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 změn ve vertikále 
prasata – vepřové maso v EU 27 ve vazbě na největší světová produkční centra. 

Metodicky je analýza založena na komparaci vývoje produkce vepřového masa a změn 
stavů prasnic v nejvýznamnějších světových centrech.  

Obecná východiska vycházející z teorie agrobyznysu, jsou aplikována a dokumentována 
na příkladech vývoje faktorů ovlivňujících vývoj vertikály prasata – vepřové maso. Analýzy 
jsou založeny na výsledcích zpracování dat FAO, FAPRI, USDA o vývoji sledovaných 
ukazatelů, Situační a výhledové zprávy vepřové maso a odborných časopisů zaměřených na 
sledovanou tématiku. 

Teoretická východiska  

Současné problémy zemědělství lze chápat v souvislosti s poptávkově orientovaným 
modelem zemědělství (demand-driven model). Podle BEČVÁŘOVÉ [1] v tomto modelu hrají 
rozhodující roli trhy v celé škále vztahů potravinového hospodářství ve stádiu výroby, 
zpracování i distribuce konečných výrobků zemědělského původu, zpravidla však 
ovlivňované (deformované) regulačními zásahy agrárních politik na jedné straně a rostoucí 
tržní silou v navazujících fázích celých komoditních řetězců na straně druhé.  

Rozhodujícím vztahem determinujícím množství a kvalitu zemědělských produktů i 
cenově nákladové podmínky na trzích je poptávka, která stále výrazněji působí na celý 
systém výroby, zpracování i distribuce zemědělských produktů. Ta ve svých důsledcích mění 
i možnosti zemědělských podniků prosadit se v tomto systému. Není zpravidla odvozována 
od tradičního územního rozmístění zemědělské výroby a pojetí intenzivních i extenzivních 
systémů hospodaření, ale zvýrazňuje individuální schopnost firmy a jejího managementu 
reagovat na podněty tržního prostředí a to při výrazné komoditní i územní diferenciaci. 
Klíčové postavení získávají finalizující články řetězce, které prosazují své zájmy i 
v předvýrobních fázích a v odvětvích vstupů do celého systému výroby potravin. Tím dochází 
k oslabení pozice zemědělců jak z hlediska volby a výběru partnerů v horizontálních i 
vertikálních vazbách potravinářského řetězce. Finalizující články řetězce tak v podstatě určují 
rozsah, rozmístění i způsob výroby zemědělské produkce jako suroviny pro další zpracování 
a prodej. Dochází ke změnám prostředí i z hlediska tržní struktury a jejího vlivu na chování 
trhu. Pokud komodita prochází od zemědělského podniku ke spotřebiteli několika stupni 
potravinového řetězce, je praxe zcela odlišná od teoretických předpokladů dokonalé 
konkurence, které byly často přisuzovány právě zemědělství.  

Problém konkurenceschopnosti výrobců na současných trzích dostává jiné priority 
v souvislosti s liberalizací agrárního trhu. V reálném prostředí současného agrobyznysu se 
prosazují velké společnosti bez ohledu na dosud vymezené rámce národních hospodářských 
politik. Podle SVATOŠE [4] liberalizace obchodu přispívá ke zlepšení bezpečnosti výživy 
z hlediska přístupu, disponibility a cenového vývoje. Je to dáno rozšířením objemu a 
rozmanitostí nabídky potravin na vnitřním trhu, snížením rizika výkyvů domácí výroby a 
efektivním postupem při zvyšování globální bezpečnosti světové výživy.  

Vývoj na liberalizovaných agrárních trzích v delším časovém horizontu vysvětluje 
BEČVÁŘOVÁ [2]. V dlouhodobějším časovém horizontu, ve kterém jsou objektivizovány 
rozhodující faktory a projevy specifik nabídky a poptávky v interakci s formováním cen 
komodity na světových trzích, znázornit následujícími vztahy viz graf. 1: 
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Graf. 1 Princip formování cen komodit na agrárních trzích 
Zdroj: BEČVÁŘOVÁ 2009 [2] 

V uvedených souvislostech vývoje agrárního trhu jsou zřejmé důsledky pomalejšího 
růstu poptávky, který je typický i po promítnutí vlivu růstu populace a zvýšení spotřeby 
potravin na obyvatele obecně. Projevuje se v průběhu, tvaru i mírnějším posunu křivky 
poptávky z D do D‘. Odlišným způsobem se ve formování tržních podmínek a utváření ceny 
promítá podstatně výraznější růst nabídky: projevuje se v jejím posunu a změně sklonu 
z původní křivky S do S‘. V tomto případě se v dlouhodobějším časovém horizontu promítá 
jak částečné rozšíření obhospodařované plochy, tak zejména růst produktivity faktorů jako 
výsledku technologických inovací.  

Nový rovnovážný stav na trhu, formovaný na základě interakcí nového průběhu křivek 
poptávky i nabídky (D‘ a S‘) skutečně ve svém výsledku obecně vede k poklesu ceny, 
v tomto případě z p do p‘. Výše uvedené teoretické zobecnění vlivu specifik nabídky a 
poptávky na agrárních trzích a jejich promítnutí do formování ceny se podle BEČVÁŘOVÉ 
[2] skutečně potvrzoval vývoj cen zemědělských produktů na světových trzích v podstatě 
v průběhu celého minulého století.  

Výsledky a diskuse 

Z Analýzy stavů prasnic v nejvýznamnějších světových produkčních centrech je zřejmý 
trend snižování počtů prasnic, což má vliv na odvětví chovu prasat a celkového snižování 
jejich počtů. K tomuto snižování přispívá mnoho faktorů spojených se současnou 
ekonomickou krizí a zvyšování cen krmiv. Přestože ve většině světových produkčních center 
vepřového masa v současnosti dochází ke snižování počtu prasnic, existují produkční centra 
s opačnou tendencí. 

Snížení nabídky vepřového masa by vedlo k poklesu ceny, pokud by v některých 
regionech nedocházelo ke značnému zvyšování jeho nabídky. Rok 2009 byl charakteristický 
snižováním nebo jen mírným nárůstem stavů prasnic. V mnoha produkčních centrech kde 
došlo v roce 2009 k nárůstu stavů prasnic, lze hovořit spíše o obnovení velikosti stáda 
(oživení z poklesů minulých let), než o expanzi na nové trhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Měnící se význam rozvojových regionů v produkci vepřového masa 
Zdroj: autor 
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Značný kontrast lze sledovat ve vývoji jednotlivých světových regionů. V Asii došlo 
v roce 2009 k navýšení počtu prasnic o 31% ve srovnání s rokem 2000. V dalších 
významných regionech docházelo spíše k snížení od 1,3% v Jižní Americe, 2,4 % v EU 27 
až po 6,1% v Severní Americe (především v Kanadě). Pokles v Jižní Americe je způsoben 
především snížením stavů prasnic v Brazílii. Region Asie – Pacifik zaznamenává nárůst 
stavů prasnic v Číně a Vietnamu, ke snižování dochází naopak v Korei, Taiwanu a Austrálii. 

Situace na trhu EU 27 

V rámci jednotlivých regionů lze nalézt značnou nejednotnost, příkladem může být EU 
27. V členských státech EU 27 došlo v minulém roce ke snížení počtu prasnic, ale rozdílný 
trend lze sledovat mezi starými členskými státy EU 15 a novými členskými státy EU 10 + 
Bulharsko a Rumunsko, viz graf 3 a 4. Staré státy EU 15 jsou úspěšnější v udržování své 
historické pozice z hlediska EU 27, nicméně na světovém trhu ztrácejí 
konkurenceschopnost.    

 
 

Graf 2 Vývoj stavů prasnic v EU 27, 2000 – 2009 (v mil. ks) 
Zdroj: Pig International [7] 

 

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 1. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 a 4: Změny stavů prasnic ve vybraných státech EU 10 a EU 15, vyjádřeno 
bazickými indexy (báze rok 2000) 

Zdroj: Pig International [7] 

Změny ve světové nabídce vepřového masa 

Snižování počtů prasnic se promítlo také do snížení nabídky vepřového masa. Světová 
produkce vepřového masa má sice po určitém období stagnace opět stoupající tendenci (viz 
graf 5), ale značně se liší v jednotlivých světových regionech. Celosvětová produkce 
vepřového masa dosáhla za rok 2009 cca 106,5 mil. tun, předpokládaný objem pro rok 2010 
je 108,5 – 109 mil. tun.      
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Graf 5: Světová produkce vepřového masa 1990 – 2010 
Zdroj: FAO [5] 

Při analýze produkce v největších světových produkčních center vepřového masa byl 
zjištěn rozdílný vývoj u tradičních výrobců a rozvojových ekonomik. Je patrný prudký nárůst 
produkce v Číně, která se řádově vzdaluje ostatním produkčním centrům. Největší zvýšení 
produkce (mimo Číny) bylo zaznamenáno u Vietnamu (zvýšení produkce z 1409 tis tun 
v roce 2000 na 2930 tis. tun v roce 2009) a Ruska (zvýšení produkce z 1569 tis tun v roce 
2000 na 2205 tis. tun v roce 2009). V těchto zemích došlo k  nárůstu produkce, především 
díky vládní podpoře tohoto sektoru. Ke snížení produkce došlo v Holandsku (pokles z 1623 
tis. tun v roce 2000 na 1275 tis. tun v roce 2009) a Dánsku (pokles z 1624 tis. tun v roce 
2000 na 1583 tis. tun v roce 2009). Z grafu 6 je patrný rozdílný trend ve vývoji produkce 
Číny, Ruska a Vietnamu a dalších světových produkčních center s předpovědí FAPRI do 
roku 2019. 

Vzhledem k rostoucí životní úrovni v rozvojových zemích zde dochází k nárůstu spotřeby 
živočišných bílkovin. Tento trend je viditelný ve zvyšování produkce vepřového masa na 
obyvatele. V Číně došlo od roku 1980 k více než trojnásobnému nárůstu produkce 
vepřového masa na obyvatele. I přestože je Čína v absolutním vyjádření největším světovým 
producentem vepřového masa, stále ještě nedosahuje produkce na obyvatele v EU 27, ani 
své soběstačnosti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Trend největších světových produkčních center v produkci vepřového 
masa 1999 – 2019 (v 1000 t) 

Zdroj: FAPRI [9] 

 

Jedním z největších problémů producentů ve všech světových produkčních centrech 
v posledním období byly vysoké vstupní náklady způsobené rekordně vysokými cenami obilí. 
Velký vliv sehrály také obavy z poklesu poptávky po vepřovém mase vlivem světové 
ekonomické krize a potenciální paniky spotřebitelů z možnosti přenosu viru H1N1 vepřovým 
masem. Tato situace značně komplikovala každý pokus o seriózní předpověď vývoje na 
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světovém trhu vepřového masa. Nyní je již zřejmé, že vepřové maso zaujímá i nadále 
vedoucí úlohu ve struktuře jednotlivých druhů mas (viz graf 7). 
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hovězí maso
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Graf 7: Podíl jednotlivých druhů mas ve struktuře světové produkce 2009 

Zdroj: FAO [5] 

Podle nejnovějších dat FAO bylo dosaženo za rok 2008 celkem 280 mil. tun světové 
produkce masa, v roce 2009 došlo k mírnému zvýšení na 281,5 mil. tun. Z toho vepřové 
maso jako světově nejvýznamnější druh masa zaujímá 37,8 % světové produkce (nárůst o 
0,5 % ve srovnání s rokem 2008). Naopak u drůbežího masa došlo k poklesu o 0,2 %, tento 
druh masa dosáhl celkově 32,6 % podílu za rok 2009 (v předešlém roce 32,8 %). K poklesu 
o 0,4 % došlo také u hovězího masa z 23,2 % za rok 2008 na současných 22,8 % (2009).  

Závěr 

Provedená analýza stavů prasnic naznačuje rozdílnou tendenci vývoje ve státech jako je 
Čína, Rusko a Vietnam ve srovnání s ostatními významnými produkčními centry. Vzhledem 
k rostoucí životní úrovni v těchto zemích dochází k trvalému růstu poptávky po vepřovém 
mase. Sektor výroby vepřového masa je navíc podporován místními vládami, čímž dochází 
k rychlému zvyšování soběstačnosti. Přesto tyto státy zdaleka nedosahují produkce na 
obyvatele dosahované ve státech EU 27.  

Snižování stavů prasnic 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.  

Vývoj EU 27 nelze popsat jednotně, z hlediska mnoha odlišností mezi jednotlivými 
členskými státy, lze definovat zcela rozdílný vývoj EU 15 a EU 10. Při podrobnější analýze 
stavů prasnic v EU 27, lze zjistit, že největším úbytkům došlo ve státech střední a východní 
Evropy (EU 10). 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. 

Světový trh v současnosti opět zažívá nárůst produkce vepřového masa, přesto dochází 
na světovém trhu ke značným změnám a zostření konkurenčního tlaku na mezinárodních 
trzích.  

Problémy zvyšujících se nákladů ve výrobě vepřového masa zpochybňovaly 
dlouhodobou dominanci vepřového masa ve srovnání s ostatními druhy mas, nicméně 
poslední data potvrdila nejen jeho dominanci na světovém trhu, ale i nárůst jeho podílu.  

Provedená analýza naznačuje možné další vyostření situace na samotném evropském 
trhu vepřového masa (EU 15 versus EU 10). Z předpovědi produkce vepřového masa do 
roku 2019 je zřejmé oslabení pozice EU 27 na světovém trhu. Pokud se tento předpoklad 
potvrdí, bude jedinou možností evropských výrobců uplatnit se na trzích, kde jim nehrozí 
konkurence úspěšnějších světových výrobců, tedy na trzích v rámci EU 27.   
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Monitoring energetické bilance zem ědělských podnik ů 

The monitoring of energy balance of agricultural holdings  

 Václav Vilhelm 

 

Abstrakt:  
Důležitým předpokladem dlouhodobě udržitelného rozvoje je odpovědné chování podniků při 
spotřebě energetických zdrojů. Moderní zemědělské podniky jsou na jedné straně 
významnými spotřebiteli energie, na druhé straně má však zemědělství poměrně široké 
možnosti produkce zdrojů obnovitelné energie. V této souvislosti je uvedeno srovnání 
energetické spotřeby v Česku a v Rakousku. Pokud je nyní systémem podpor z veřejných 
zdrojů dotována zejména  funkce zemědělství v oblasti péče o krajinu, je možné uvažovat o 
podobném přístupu i v oblasti přínosu zemědělské produkce k energetické bilanci v různých 
regionech. Příspěvek se zabývá možnostmi monitoringu energetické bilance v zemědělství a 
jeho možnými dopady do budoucího směrování zemědělské politiky. Současně uvádí i 
principy  energetických diagnóz zemědělských podniků  prováděných od roku 2009 ve 
Francii v rámci státního plánu energetické výkonnosti zemědělských podniků. 

Klíčová slova:  
Udržitelný rozvoj, energetické bilance, zemědělská politika  

Abs tract:  
The responsibly handling by consumption of energy sources is an important precondition for 
sustainable development. The modern agricultural holdings are consumers of energy; on the 
other hand there are wide possibilities for production of renewable energy resources in the 
agriculture. The comparison of energy consumption in the Czech Republic and Austria is 
made in this context. It is possible to take into account the similar approach for energy 
balance in agriculture in various regions as it is realised for the landscape role of agriculture. 
The contribution deals with the possibilities of energy balance monitoring in agriculture and 
with its possibly impacts for the future development of agricultural policy. The principles of 
energy diagnoses of the farms which are provided in the framework of the state programme 
for improving of energy efficiency of farms in France since 2009 are mentioned.  

Key words:  
Sustainable development, energy balance, agricultural policy  

Úvod  
Energetická efektivnost je obecným společenským požadavkem vyplývajícím z vědomí 

existence omezených zdrojů energie pro další rozvoj a je tak velmi důležitou součástí 
konceptu trvale udržitelného rozvoje.  

Pro podnikatelskou činnost je rozhodujícím parametrem ekonomická efektivnost. 
V případě zemědělských podniků hrají velmi významnou roli dotace, převážně chápané jako  
platby za veřejné zboží (public goods). V současné době je v této souvislosti zdůrazňována 
zejména role zemědělství v oblasti péče o krajinu a vytváření pracovních míst na venkově. 
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Postupně se přidává i role zemědělství jako potenciálního producenta zdrojů obnovitelné 
energie jakožto důležitého faktoru při zvyšování energetické bezpečnosti a snižování 
závislosti na neobnovitelných zdrojích energie. Zabezpečení rovnováhy tří základních složek 
ekonomické, environmentální a sociální tak, aby uspokojování současných potřeb neohrozilo 
potřeby budoucích generací, je fundamentálním společenským úkolem, fakticky 
realizovaným převážně na podnikové úrovni s výrazným regionálním aspektem.  

Stejně jako ostatní firmy mohou a měly by i zemědělské podniky přijímat dobrovolný 
závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které 
podnikají. To je principem konceptu společenské odpovědnosti firem označovaného zkratkou 
CSR (z anglického Corporate Social Responsibility) (Srpová, Kunc 2009). Příkladem postojů 
a odpovědnosti zemědělských podnikatelů k veřejným statkům jsou výsledky terénního 
šetření z let 2006 – 2007, provedeného za účelem zjištění životaschopnosti zemědělských 
podniků hospodařících v produkčně znevýhodněných oblastech v oblasti Beskyd a Bílých 
Karpat. Průzkum ukázal, že se zemědělci staví pozitivně i k určitým omezením, vztahujícím 
se k danému režimu hospodaření v chráněných oblastech, ovšem za předpokladu 
poskytování úlev a podpor (Picková, Špička 2008).    

Zemědělství pro svou specifičnost a  plošný charakter výroby s významným vlivem na  
utváření krajiny hraje důležitou roli v konceptu trvale udržitelného rozvoje. Stejný přístup by 
mohl být uplatněn k roli zemědělství při zlepšování energetické bilance.  Spotřeba energie na 
zemědělskou produkci je faktorem, který si zasluhuje plnou pozornost, a to zvláště tehdy, je-
li zemědělskou produkcí i výroba energetických surovin. Lze předpokládat, že v různých 
zemědělských podnicích mohou být významné rozdíly v energetických vstupech i výstupech. 
Podobné rozdíly lze vysledovat na celostátní úrovni, jak ukazuje následující srovnání 
spotřeby různých zdrojů energie v Česku a Rakousku, a problematika energetické 
efektivnosti by měla být sledována i na úrovni jednotlivých regionů.  
 

Energetická ná ročnost zem ědělství v rámci národního hospodá řství  

Zemědělství (podobně jako lesnictví), na rozdíl od jiných odvětví národního 
hospodářství, jež jsou ze své podstaty převážně spotřebiteli energie, transformuje sluneční 
energii na biologickou hmotu. Tím obecně pozitivně ovlivňuje energetickou bilanci. Na druhé 
straně je skutečností, že se moderní rostlinná i živočišná výroba s vysokým stupněm 
mechanizace i automatizace výrobních procesů staly významnými spotřebiteli energie, a to 
zejména nafty k pohonu zemědělských strojů a dopravních prostředků a elektrické energie 
spotřebovávané především v provozech živočišné výroby.  

Spotřebu energie v národním hospodářství a v zemědělství České republiky v letech 
2000 a 2004 – 2008 v absolutních hodnotách uvádí tabulka 1. Pro srovnání tabulka 2 uvádí  
údaje  za stejné období pro sousední Rakousko. 
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Tab. 1: Podíl zem ědělství na celkové spot řebě vybraných zdroj ů energie v Česku

Ukazatel
měrná 

jednotka
2000 2004 2005 2006 2007 2008

spotřeba černého uhlí celkem TJ 232 753 218 776 224 882 238 514 240 882 229 902
spotřeba černého uhlí v zemědělství TJ 74 71 66 71 37 41
podíl zemědělství na celkové spotřebě černéhouhlí % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
spotřeba hnědého uhlí celkem TJ 554 621 564 161 566 002 552 866 592 997 558 414
spotřeba hnědého uhlí v zemědělství TJ 759 623 559 547 417 427
podíl zemědělství na celkové spotřebě hnědého uhlí % 0,14 0,11 0,10 0,10 0,07 0,08
spotřeba benzinu celkem TJ 10 267 8 652 8 397 7 707 7 374 6 735
spotřeba benzinu v zemědělství TJ 291 262 226 221 196 200
podíl zemědělství na celkové spotřebě benzinu % 2,84 3,02 2,69 2,87 2,66 2,97
spotřeba nafty celkem TJ 52 468 61 343 68 388 73 262 72 829 87 294
spotřeba nafty v zemědělství TJ 7 641 8 973 9 182 9 908 8 515 8 989
podíl zemědělství na celkové spotřebě nafty % 14,56 14,63 13,43 13,52 11,69 10,30
spotřeba zemního plynu celkem TJ 180 824 194 102 193 383 179 043 173 808 167 057
spotřeba zemního plynu v zemědělství TJ 2 394 2 699 2 727 2 570 2 332 2 154
podíl zemědělství na celkové spotřebě zem. plynu % 1,32 1,39 1,41 1,44 1,34 1,29
spotřeba elektrické energie celkem TJ 136 564 157 245 159 013 159 960 162 709 163 612
spotřeba elektrické energie v zemědělství TJ 3 986 3 578 3 498 3 470 3 166 3 331
podíl zemědělství na celkové spotřebě el. energie % 2,92 2,28 2,20 2,17 1,95 2,04
spotřeba energie z uvedených zdrojů celkem TJ 1 167 496 1 204 278 1 220 064 1 211 352 1 250 598 1 213 013
spotřeba energie z uvedených zdrojů v zemědělství TJ 15 146 16 206 16 259 16 788 14 664 15 141
podíl zemědělství na celkové spotřebě energie z uvedených zdrojů % 1,30 1,35 1,33 1,39 1,17 1,25
Pramen: ČSÚ a vlastní výpočty  

V období let 2000 až 2008 je patrná snižující se spotřeba zejména černého a hnědého 
uhlí. Spotřeba benzinu, zemního plynu se snižuje výrazně méně a spotřeba nafty v zásadě 
stagnuje. 

Tab. 2: Podíl země dělství na celkové spot řebě vybraných zdroj ů energie v Rakousku

Ukazatel
měrná 

jednotka
2000 2004 2005 2006 2007 2008

spotřeba uhlí celkem TJ 36 719 28 047 24 784 27 093 24 780 24 292
spotřeba uhlí v zemědělství TJ 191 105 76 71 69 72
podíl zemědělství na celkové spotřebě uhlí % 0,68 0,42 0,28 0,29 0,28 0,30
spotřeba nafty celkem TJ 398 993 482 879 496 000 469 768 457 654 448 184
spotřeba nafty v zemědělství TJ 13 104 12 791 11 625 11 045 10 762 10 773
podíl zemědělství na celkové spotřebě nafty % 3,28 2,65 2,34 2,35 2,35 2,40
spotřeba zemního plynu celkem TJ 170 613 192 989 202 739 186 594 178 795 188 777
spotřeba zemního plynu v zemědělství TJ 583 581 622 577 552 563
podíl zemědělství na celkové spotřebě zem. plynu % 0,34 0,30 0,31 0,31 0,31 0,30
spotřeba elektrické energie celkem TJ 185 762 199 474 206 826 207 552 211 623 211 405
spotřeba elektrické energie v zemědělství TJ 4 379 4 388 4 389 4 388 4 388 4 388
podíl zemědělství na celkové spotřebě el. energie % 2,36 2,20 2,12 2,11 2,07 2,08
spotřeba energie z uvedených zdrojů celkem TJ 792 087 903 389 930 349 891 007 872 852 872 658
spotřeba energie z uvedených zdrojů v zemědělství TJ 18 257 17 865 16 712 16 081 15 771 15 796
podíl zemědělství na celkové spotřebě energie z uvedených zdrojů % 2,30 1,98 1,80 1,80 1,81 1,81
Pramen: Statistik Austria, Energiestatistik, Energiebilanzen Österreich 1970 - 2008 a vlastní výpočty  

 
Základní srovnání postavení zemědělství v rámci národního hospodářství v ČR a 

Rakousku z hlediska spotřeby energie z vybraných převážně neobnovitelných zdrojů 
energie1 ukazuje jak některé podobné charakteristiky, tak i významné rozdíly. 
Nejvýznamnější rozdíl představuje podíl využití uhlí jako energetického zdroje, který v Česku 
dosahuje téměř dvou třetin, zatímco v Rakousku je zcela minoritní na úrovni necelých 3 % a 
uhlí jako zdroj energie zde substituuje zejména nafta. Přestože hodnota zemědělské 
produkce ČR je ve srovnání s Rakouskem cca o 30 % nižší, byla spotřeba energie 
v zemědělství obou zemí v zásadě srovnatelná. Rakouské zemědělství přitom vykazuje 
v období od roku 2000 klesající trend spotřeby energie, zatímco v Česku spotřeba energie 
v zemědělství v zásadě stagnuje. Srovnání tedy ukazuje na rezervy v energetické 
efektivnosti českého zemědělství a potvrzuje tím smysluplnost aktivit zabývajících se 
monitoringem ekonomické efektivnosti zemědělství jako předpokladu pro její další 
zlepšování.  

                                                 
1 V rámci spotřeby nafty a benzínu, jakož i elektrické energie, je zahrnut i podíl energie produkované 
z  obnovitelných zdrojů (OZE). Podíl elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny v ČR v posledních letech 
výrazně roste a v roce v roce 2008 činil 5,2 %. Nejvýznamnější nárůst byl zaznamenán u výroby elektřiny 
z biomasy a větrné energie.    
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Rakouská statistika energetické bilance uvádí i konečnou spotřebu energie 
z obnovitelných zdrojů, tj. energie, která byla přímo spotřebována pro vlastní potřebu, 
nezahrnuje tedy energii z OZE obsaženou např. ve spotřebované elektrické energii nebo 
naftě. Vývoj spotřeby energie z obnovitelných zdrojů2 v Rakousku a v rakouském 
zemědělství uvádí tabulka 3. 

Tab. 3: Podíl zem ědělství na celkové spot řebě energie z obnovitelných zdroj ů (OZE) v Rakousku

Ukazatel
měrná 

jednotka
2000 2004 2005 2006 2007 2008

spotřeba energie z OZE celkem TJ 109 244 112 842 132 894 140 782 147 995 153 710
spotřeba energie z OZE v zemědělství TJ 5 340 6 911 8 103 7 938 8 568 8 872
podíl zemědělství na celkové spotřebě OZE % 4,89 6,12 6,10 5,64 5,79 5,77
Pramen: Statistik Austria, Energiestatistik, Energiebilanzen Österreich 1970 - 2008  

Z údajů vyplývá, že rakouské zemědělské podniky spotřebovávají více než třetinu energie 
z vlastních obnovitelných zdrojů. Nejvýznamnějším konečným spotřebitelem energie 
z obnovitelných zdrojů jsou v Rakousku domácnosti. Největší část energie z OZE se 
samozřejmě využívá pro produkci elektrické a tepelné energie určené k dalšímu prodeji (tedy 
nikoliv pro konečnou spotřebu). Pro Českou republiku nejsou údaje energetické bilance 
v této struktuře k dispozici, ale v zemědělství lze předpokládat s ohledem na převažující 
velkovýrobní charakter nižší podíl konečné spotřeby energie z OZE než v Rakousku.   
Pokud jde o spotřebu energie, obecně jsou rozlišovány dva typy, v závislosti na 
obnovitelnosti jejich zdrojů v reálném čase:  

• energie neobnovitelné, což jsou v zásadě fosilní a jaderná energie, nacházející se 
v zemské kůře; jsou považovány za zásoby, 

• energie obnovitelné, které se buď obnovují rychle (dřevo, ostatní organická hmota), 
nebo pocházejí z relativně nevyčerpatelných zdrojů jako je slunce, vítr, voda a jsou 
považovány za toky (Risoud 2006). 

Cílem jsou především úspory energie z neobnovitelných zdrojů, resp. její nahrazování 
energií z obnovitelných zdrojů. Dotování produkce obnovitelné energie je oprávněné pouze 
za předpokladu, že její produkcí i využíváním dochází k prokazatelné absolutní úspoře 
spotřeby neobnovitelné energie. To znamená přesně sledovat energetickou náročnost 
výroby zdrojů obnovitelné energie, protože samotná ekonomická efektivnost této produkce 
v důsledku zmíněných dotací nemusí automaticky znamenat energetickou efektivnost.   

Ve vztahu k energeticky úspornému chování lze najít i některá kontroverzní opatření 
zemědělské politiky, jako je daňová úleva pro pohonné hmoty používané v zemědělství. Tato 
úleva byla zavedena k podpoře zvýšení objemu zemědělské produkce v období čtyřicátých 
let minulého století ve Velké Británii. V mnoha dalších zemích byla  zavedena později 
především z důvodu srovnatelné konkurenceschopnosti. Nyní však jsou obvykle součástí 
státní politiky opatření, která stimulují snižování energetické náročnosti produkce s ohledem 
na životní prostředí, s nimiž je daňová úleva na pohonné hmoty v jasném rozporu (Vilhelm, 
Picková 2009). 

 Provedení energetických analýz zemědělské výroby je prvním předpokladem pro 
možnost implementaci opatření k podpoře energeticky šetrného chování do zemědělské 
politiky. Metodické přístupy k energetickým kalkulacím v zemědělské produkci popsali Špička 
a Jelínek (2008). 

V rostlinné výrobě jsou důležitými kvantifikovatelnými energetickými vstupy hnojiva, 
zejména dusíkatá, a prostředky ochrany rostlin. Nezanedbatelný energetický vstup 
představují i samy zemědělské stroje a zařízení, stejně jako budovy používané pro 
skladování a některé provozy. Jde zejména o energii, která byla potřebná na jejich výrobu 
resp. stavbu. Kalkulace energetických vstupů a výstupů lze provádět různými způsoby, a 
proto konkrétní hodnoty uváděné jednotlivými autory mohou vykazovat značnou variabilitu. 

                                                 
2 Spalitelný odpad, palivové dřevo, biogenní hořlavé a pohonné hmoty, teplota z okolního prostředí, vodní 
energie, větrná energie, fotovoltaika. 
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      K tématům kalkulace energetické náročnosti zejména rostlinné výroby byla publikována 
v posledních desetiletích řada prací. Energetickou bilancí rostlinné výroby se zabývali 
Kuesters a Lammel (1999). Na základě polních pokusů provedených v letech 1989 – 1997 
v Německu zjistili lineární vztah mezi nárůstem energetického vstupu do celého systému a 
nárůstem hnojení dusíkem. Čistý energetický výstup (rozdíl mezi celkovým energetickým 
výstupem a celkovým energetickým vstupem) narůstal s rostoucím energetickým vstupem. 
Srovnáním energetických a environmentálních otázek konvenčního a organického 
zemědělství se zabývali Gomiero et al. (2008). Obecným závěrem je zjištění, že organické 
zemědělství dosahuje lepší energetické efektivnosti, pokud jde o poměr výstupu energie 
k jejímu vstupu, než konvenční zemědělství. Obecně má však konvenční zemědělství vyšší 
celkovou netto produkci energie (čistý energetický výstup) z jednotky plochy. Vyhodnocením 
regionální diferenciace energetických vstupů ve světovém zemědělství a identifikací stávající 
situace a trendů změn ve vybraných státech EU se zabýval Pawlak (2002). Přímé vstupy 
energie do zemědělství se pohybují v intervalu od 0,02 TJ na 100 ha zemědělské půdy 
v subsaharské Africe do 2,86 TJ v Japonsku. Jednotkový energetický vstup na 1000 dolarů 
hrubé přidané hodnoty se pohybuje v intervalu od 2,6 TJ v Japonsku do 49,2 TJ v Rusku.  

Energetický monitoring může účinně probíhat na regionální úrovni, jak to ukazuje 
například činnost společnosti Ökoenergiecluster (ÖEC) v Horním Rakousku, založené 
hornorakouskou vládou v roce 1999, do níž se zapojil i Jihočeský kraj. Společnost se zbývá 
podporou produkce energie z obnovitelných zdrojů (sluneční energie, solární termika, 
fotovoltaika, biomasa a bioplyn, větrná energie, geotermální energie, tepelná čerpadla, malé 
vodní elektrárny, výstavba pasivních a nízkoenergetických domů). Členství v ÖEC je 
bezplatné, členům je nabízena možnost dalšího vzdělávání formou organizování seminářů, 
workshopů nebo exkurzí, ÖEC zpracovává marketingové studie, studie trhu apod.ÖEC 
iniciuje a rozvíjí projekty na podporu spolupráce mezi členy ÖEC a na podporu spolupráce s 
univerzitami a výzkumnými ústavy zabývajícími se transferem technologií. Členové ÖEC jsou 
společně prezentováni na mezinárodních výstavách a akcích s cílem podpory exportu. 
V oblasti možných úspor v zemědělství se ÖEC zaměřil na možnosti úspor elektrické energie 
především v živočišné výrobě a  v rámci projektu EU „El-eff regions“ vydal brožuru k tématice 
úspor elektrické energie v zemědělství (Öhlinger a kol. 2008).  

 

Monitoring energetické efektivnosti zem ědělských podnik ů ve Francii 
 
Ke konkrétní snaze o implementaci zjištěných energetických bilancí do zemědělské 

politiky dochází v současné době ve Francii. Francie se snaží o rychlé zavádění 
environmentálních opatření do politiky a daňové soustavy. Na složitost i možnou kontroverzi 
tohoto úsilí ukazuje například neschválení navrhované daně z produkce oxidu uhelnatého 
Ústavní radou na konci roku 2009.  

Komplexní přístup k hodnocení energetické efektivnosti zemědělských farem je cílem 
francouzského systém PLANETE3 (Risoud, 2006). Základní myšlenkou je zachytit veškeré 
energetické vstupy na farmu (s výjimkou energie slunečního záření nebo větrné nebo vodní 
energie využívaných v rámci farmy) a energetické výstupy. Samotné procesy přeměn 
energie v rámci farmy přitom zůstávají stranou pozornosti. Původně byl tento systém vyvinut 
za účelem rozšíření poradenských služeb pro zemědělské podniky ve Francii. Postupně 
energetický monitoring zemědělských podniků překročil původní záměr a v současné době je 
již využíván pro rozhodování o úrovni subvencování zemědělských podniků z veřejných 
zdrojů.  

 
Ministerstvo zemědělství a rybolovu přijalo Plán energetické výkonnosti zemědělských 

podniků (2009), který vychází z tohoto přístupu a je rozdělen do dvou os: 

                                                 
3 Název je odvozen z francouzského „Méthode Pour L'An alyse EnergéTique de l'Exploitation“ 
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• zlepšení energetické efektivnosti podnikových systémů, 
• propagace výroby obnovitelné energie využitím biomasy, sluneční energie. 
Je stanoven systém monitorování energetické bilance zemědělských podniků, který 

využívá tři různé programy provádění tzv. energetických diagnóz zemědělských podniků. 
Nejvyužívanější je přitom program PLANETE, který umožňuje vyhodnocovat spotřebu přímé 
a nepřímé energie a emise skleníkových plynů.  

Energetická diagnóza zem ědělského podniku 
Energetická diagnóza je jedním ze zásadních opatření Plánu energetické výkonnosti. 

Umožňuje identifikovat míru zlepšení energetické výkonnosti podniků a vytváří předpoklad 
k cílenému investování prostředků v hospodaření s energiemi a ve výrobě obnovitelných 
energií. Směřuje k vyhodnocení celkové energetické situace podniku, k nalezení potenciální 
energetické úspory a k definování činností a postupů spojených s realizací tohoto způsobu 
hospodaření zemědělských podniků; popřípadě ke spotřebě a k produkci energie 
z obnovitelných lokálně dostupných zdrojů. Na vyhodnocení energetické výkonnosti 
navazuje vypracování  plánu jejího zlepšení v šetřeném zemědělském podniku. Vedle 
energetické bilance jsou v této souvislosti monitorovány i emise skleníkových plynů. 

Energetické diagnózy prováděné ve francouzských departmentech od roku 2009, resp. 
2010, jsou předmětem veřejného financování za účelem 

• přizpůsobit francouzské zemědělství nové energetické skutečnosti projevující se 
trvalým nárůstem cen energií a produktů z ropy a  

• nutnosti aktivně čelit zvyšování emisí skleníkových plynů. 
Systém  energetických diagnóz a dalších investic v rámci Plánu energetické výkonnosti 

zemědělských podniků je součástí Programu rozvoje venkova a je financován z veřejných 
zdrojů. Plán energetické výkonnost zemědělských podniků předpokládá provedení 
energetických diagnóz velkého počtu zemědělských podniků (do roku 2012 má být 
realizováno 100 000 energetických diagnóz). Sledování energetické výkonnosti 
zemědělských podniků respektuje regionální přístup a je zaváděno s cílem dosáhnout do 
roku 2013  snížení  energetické závislosti u 30 % zemědělských podniků v  jednotlivých 
departmentech. Přitom je garantován jednotný přístup (metodika) energetických diagnóz a je 
zaručena kompetentnost pracovníků provádějících  tyto diagnózy (poradců). Náplň a průběh 
diagnóz je tvořen podle zadávacích podmínek a ve shodě se zemědělskými organizacemi. 

Kompetence a pravomoci poradců provádějících diagnózu jsou dány požadovanou 
úrovní vzdělání a absolvováním specifických školení, či profesní zkušeností v realizaci 
energetických diagnóz zemědělských podniků. Zápisem na listinu oprávněných osob  je 
potvrzeno, že poradce může po dobu maximálně 5ti let provozovat tuto odbornou činnost a 
je  zavázán postupovat podle daných pokynů a metodiky. Oprávněné osoby mohou pro 
provedení energetické diagnózy zemědělského podniku aktuálně používat některý ze tří 
programů, které odpovídají definovaným podmínkám. Vedle programu PLANETE jsou to 
dále programy DIAPASON a AGRI – ENERGIE.  

Zadávací podmínky k diagnóze jsou dány především umožněním přístupu k informacím 
týkajících se spotřeby energie podniku s cílem naplnění programu pro elektronické 
zpracování dat. Nejvíce je pro energetické diagnózy využíván program PLANETE (cca 1500 
– 2000 provedených analýz do r. 2008), částečně i DIAPASON (350 analýz do r. 2007) a 
AGRI-ENERGIE (70 analýz  k lednu 2008). Od letošního roku  a pro hromadné  provádění 
diagnóz od roku 2010 se předpokládá  využití zdokonaleného projektu PLANETE, 
financovaného Agenturou životního prostředí a hospodaření energií (ADEME). 

Závěrečné zhodnocení je prezentováno formou zprávy, která obsahuje kromě 
jednoduchého popisu zemědělského podniku zejména bilanci energetické spotřeby a emise 
skleníkových plynů podniku za běžný rok včetně přehledu hlavních provozů, které 
spotřebovávají energii a vypouštějí skleníkové plyny. Zpráva dále musí zahrnovat ukazatele 
energetické výkonnosti podniku a v neposlední řadě prezentovat projekt na zlepšení 
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založený na doporučeních ke zvýšení energetické efektivnosti a možném zavedení  
využívání energie obnovitelných zdrojů. 

 

Závěr 
Ekonomická efektivnost výroby je i pro podnikatele v zemědělství základním cílem a 

měla by být současně v souladu s  aspekty  energetické efektivnosti. Zemědělská ekonomika 
je podstatným způsobem ovlivňována dotacemi z veřejných zdrojů, které jsou chápány jako 
platby za veřejné zboží, což je nyní reprezentováno především krajinotvornou a 
environmentální rolí zemědělství. Obdobný přístup by měl být uplatněn v oblasti energetické 
politiky, což by mělo motivovat zemědělské podniky k šetrnému využívání zdrojů 
neobnovitelné energie i finančně. Předpokladem je vytvoření metodiky hodnocení 
energetické bilance. Ve Francii představuje takový nástroj  systém PLANETE.  

Motivace k úsporám se odvíjí od cen energetických zdrojů, které jsou významně 
ovlivněny spotřebními daněmi i daňovými úlevami. S tím by měla korespondovat i 
společenská snaha o minimalizaci nepříznivých externalit.  

Srovnání energetické spotřeby zemědělství v České republice a v Rakousku ukazuje, že 
v českém zemědělství je potenciál pro snižování spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů 
ve prospěch zvýšeného využití lokálních zdrojů obnovitelné energie. Protože konkrétní snahy 
o energeticky úsporné chování jsou realizovány na individuální (podnikové) úrovni je tato 
oblast příkladem aktivit, které mohou být velmi efektivně koordinovány na regionální úrovni 
s využitím detailní znalosti místních podmínek.  

Pokud je trvale udržitelný rozvoj včetně energetické úspornosti všeobecným 
požadavkem lidské společnosti, je rolí veřejného sektoru soustavou ekonomicko-politických 
nástrojů vytvořit takové podmínky pro podnikání, aby ekonomicky efektivní produkce byla 
současně  produkcí energeticky šetrnou. 

Tento přístup je zaváděn ve Francii na základě Plánu energetické výkonnosti podniků na 
období let 2009 – 2013, který vydalo francouzské Ministerstvo zemědělství a rybolovu 
v návaznosti na jednání týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje v roce 2007. 

Nastíněný vývoj ve Francii, kde se výsledky energetických bilancí zemědělských podniků 
postupně stávají jedním z kritérií rozhodujících o množství veřejných prostředků směřujících 
do zemědělství může být  podnětným  impulzem pro takový přístup i v našich podmínkách.  
Je nutno ovšem zdůraznit, že výrobně, ale i velikostně a právně z evropského pohledu 
mimořádně různorodá podniková struktura českého zemědělství komplikuje možnost 
mechanického převzetí francouzského systému do českých podmínek. Přesto však 
v souvislosti s energetickou bezpečností a rolí zemědělství jako producenta obnovitelné 
energie je zavedení takového monitoringu více než žádoucí a potřebné. Při podpoře 
produkce obnovitelné energie je nezbytné znát celkovou energetickou bilanci tak, aby 
dotační politika v této oblasti nebyla kontraproduktivní. 

Aplikace monitoringu energetických bilancí do českého zemědělství předpokládá úpravu 
monitorovacího systému počínaje přizpůsobením programového nástroje pro české 
podmínky.  Jak ukazuje příklad hornorakouské společnosti ÖEC, působící i v Jihočeském 
kraji,  vytváří tato oblast velmi vhodný prostor otevřený i pro regionální aktivity. 

Shrnutí:  
Ekonomická efektivnost výroby je pro zemědělské podnikatele základním cílem a měla 

by být v souladu s  aspekty  energetické efektivnosti. Zemědělská ekonomika je podstatným 
způsobem ovlivňována dotacemi z veřejných zdrojů, které jsou chápány jako platby za 
veřejné zboží, což je nyní reprezentováno především krajinotvornou a environmentální rolí 
zemědělství. Obdobný přístup by mohl být uplatněn i v oblasti energetické politiky vůči 
zemědělství, která má ekonomicky motivovat zemědělské podniky k šetrnému využívání 
zdrojů neobnovitelné energie. Sledování energetické efektivnosti může probíhat na 
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regionální úrovni, výhodou je podobnost podmínek, což vytváří předpoklad možnosti účinné 
výměny zkušeností a srovnatelnosti. Předpokladem je vytvoření metodiky hodnocení 
energetické bilance, obdobné jakou je ve Francii používaný  systém PLANETE.  

Motivace k úsporám se odvíjí od cen energetických zdrojů, které jsou významně 
ovlivněny spotřebními daněmi i daňovými úlevami. S tím by měla korespondovat i 
společenská snaha o minimalizaci nepříznivých externalit.  

Pokud je trvale udržitelný rozvoj včetně energetické úspornosti všeobecným 
požadavkem lidské společnosti, je povinností veřejného sektoru soustavou ekonomicko-
politických nástrojů vytvořit takové podmínky pro podnikání, aby ekonomicky efektivní 
produkce byla současně  produkcí energeticky šetrnou.  
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Živočišná výroba USA a EU 15: Komparace základních 
tendencí vývoje velikostních struktur podnik ů 

Animal Agriculture in USA and EU 15: Comparison and 
fundamental tendencies in farm size structures 

development 

Ivo Zdráhal 

 

Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá základními tendencemi změn velikostní struktury podniků živočišné 
výroby v USA a EU 15. Je provedena komparace vývoje velikostních struktur zemědělských 
podniků zabývajících se chovem prasat, chovem hovězího dobytka a chovem hovězího 
dobytka pro produkci mléka. Výsledky naznačují pokračující koncentrační tendence ovšem s 
vyšším stupněm koncentrace výrobní základny USA oproti EU 15 na počátku sledovaného 
období. 

Klíčová slova: 
Živočišná výroba, velikost podniku, tendence, USA, EU 15 

Abstract: 
Paper deals with fundamental tendencies in farm size structures development in animal 
agriculture in US and EU 15. Comparison in trends in farm sizes in pork, cattle a dairy farms 
take place. Results shows, there is same path in concentration tendencies both in US and in 
EU 15, but the level of concentration was much more higher in US animal agriculture in 
comparison with EU 15. 

Key words: 
Animal agriculture, farm size, trends, USA, EU 15 

Úvod a zam ěření př íspěvku 
Jednou z dimenzí restrukturalizující se zemědělské výroby je hledání efektivnostní 

hranice firmy. S volbou výrobního zaměření související volba (mnohdy značně ovlivněná cíli 
majitelů a charakterem tržních podmínek nejen na daném trhu, ale i v rámci komoditní 
vertikály) velikosti firmy je jedním z důležitých aspektů při snaze o zvyšování technicko-
ekonomické efektivnosti výroby a tedy vytváření si předpokladů pro udržení 
konkurenceschopnosti (v jejím pozičním, ale i kinetickém slova smyslu) na vysoce 
dynamických zemědělských a potravinářských trzích. 

Samotná struktura/restrukturalizace odvětví však obsahuje mnoho kvantitativních a 
kvalitativních dimenzí, mezi nimiž se utváří síť příčinných souvislostí determinující trajektorii 
vývoje. Jedná se dle klasifikace Boehljeho (1992) o (1) velikostní distribuci firem, (2) 
technologické a produkční charakteristiky těchto firem včetně typu aktivity a úrovně 
specializace, (3) charakteristiky pracovních sil (jak manažerů/podnikatelů tak zaměstnanců) 
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zahrnující věk, vzdělání, zkušenosti, úroveň znalostí, podíl zapojení se do aktivity a další, (4) 
vlastnictví zdrojů a finanční vazby jako míra vlastnictví, leasing ve struktuře majetku (5) inter 
a intra sektorové vazby obsahující typy produkčních kontraktů a vertikální a horizontální 
integrace. 

Industrializace zemědělství (v širším chápání včetně pokroku v biotechnologiích, 
moderních komunikacích atd.) znamenala často převládající přechod k produkčním 
jednotkám větších rozsahů užívajících standardizovanou technologii a manažerské postupy 
a formální nebo neformální ujednání ve vazbě na zpracovatele. Právě velikost a 
standardizace jsou důležitými charakteristikami snižování výrobních a transakčních nákladů 
včetně produkce produktů nesoucích atributy (i doložení potřebných zdravotních znaků) 
potřebné k zachycení spotřebitelských preferencí a značně tak relativizující, teoreticky 
zdůvodňovanou, výrobní efektivitu produkčních struktur s nízkými transakčními náklady 
řízení práce. 

Jak uvádí Bečvářová (2005), podnikatelské prostředí prvovýroby, mnohdy již extrémně 
úzce propojené s organizacemi nákupu, skladování a zpracování zemědělských produktů, 
s organizacemi dopravních a dalších distribučních služeb, s institucemi veřejného stravování, 
a jím determinované chování zemědělských podniků i dalších subjektů působících 
v ostatních článcích agrobyznysu dostává zcela jiné parametry. Probíhajícími procesy 
globalizace a internalizace vedou k posilování pozice navazujících článků agrobyznysu. Tyto 
tendence v rámci zpracování zemědělských produktů, jejich finalizace a distribuce začínají 
měnit obraz agrárně-potravinářského komplexu a ovlivňují přímo i nepřímo zemědělské trhy; 
zvýšená konkurence vede firmy v rámci celého řetězce sítě k hledání dalších cest k růstu 
účinnosti vkladů, včetně akvizic, vytváření strategických aliancí a joint venture; s cílem 
omezování transakčních nákladů a posílením konkurenceschopnosti dochází i k dalším 
formám koordinace v rámci vertikál, což ve svých důsledcích vede nejen ke konsolidaci a 
koncentraci struktury i trhů na bázi agrobyznysu, ale také k různým formám hybridních podob 
firem na bázích širokého spektra způsobů směny a sdílení strategických zdrojů nesoucí 
prvky jak spolupráce, tak konkurence.  

Všechny tyto změny ve svých důsledcích mohou vést k růstu výkonnosti takto 
zapojených odvětví, ke zvyšování produktivity faktorů, k růstu efektivnosti a také ukončování 
činnosti neúspěšnými. Současně je však 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. (Bečvářová, 2007) 

Vývoj v posledních pěti letech poukazuje na značnou dynamiku prostředí s vysokou 
mírou nejistoty a nestálosti, přirozeně přicházející s rostoucí složitostí do sebe vzájemně 
propojovaných (rostoucí mezinárodní obchod, globální působnost rozhodujících článků 
vertikál, finanční trhy jako transmiter nabídkově/poptávkových signálů) původně regionálních 
zemědělsko-potravinářských systémů. Hledání efektivnostní hranice firmy tedy je a bude 
nikdy nekončícím procesem přirozené selekce zahrnující hospodářský boj mezi interními 
organizacemi, konstruktivistickým, umělým řádem typu taxis na straně jedné, a spontánním, 
organickým řádem typu kosmos na straně druhé. (Hayek in Mlčoch 2004) 

Samotná živočišná výroba prošla a stále ještě prochází velmi razantním (v porovnání 
s ne tak silnými tendencemi v rostlinné produkci) procesem proměny. Technologický rozvoj 
dovolil vysoce zvýšit produktivitu a efektivnost jak v prvovýrobě, tak zpracování, distribučních 
systémech a prodeji. Nově zaváděné produkční systémy snižující náklady vedou k podobě 
odvětví, kde kontrakty stále více nahrazují volné trhy a redefinují vztahy mezi zájmovými 
skupinami v systému. 

Jedním ze zřetelných projevů změn v živočišné výrobě je nárůst velikostí chovatelů. Ty 
jsou patrné u obou silných hráčů na světových zemědělsko-potravinářských trzích – USA a 
EU (Smělíková a Zdráhal, 2008). V návaznosti na tyto skutečnosti se otevírá oblast otázek, 
na jakém stupni proměny jsou jednotlivé systémy, jaká je dynamika těchto změn včetně úvah 
o jejich konvergenci či divergenci. Článek si klade za cíl přinést další poznatky o vývoji 
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velikostních struktur zemědělských podniků komparací dvou významných zemědělských 
producentů USA a EU. Poukázání na hybné síly a směry vývoje může přispět k identifikaci 
současných parametrů výroby a tak zemědělským producentům umožnit provádět více 
informovaná rozhodnutí a realizátorům zemědělských politik rozkrýt skutečnou podobu 
současného produkčního zemědělství. 

Materiál a metodický p řístup k analýze 
Tento typ komparací často naráží na problém struktury a  rozsahu existujících datových 

zdrojů. Toto úzké místo se projevilo i při řešení položených výzkumných otázek a od něj se 
následně vyvíjel i metodický postup řešení. Zatímco datové zdroje USDA a ERS1 nabízejí 
poměrně stabilní a dlouhodobé časové řady indikátorů, v relativně dobrém rozlišení 
jednotlivých velikostních struktur a jejich podílu na trzích, problém nastává v možnostech 
zabývat se otázkami dynamiky vývoje velikostních struktur podniků v rámci EU.  

Přirozeně jak vstupovaly jednotlivé země do Unie, objevují se potřebné údaje i v rámci 
databází EUROSTAT a Evropské komise2, nicméně ne v potřebné délce pro analýzu 
vývojových tendencí. Slabá je i schopnost rozlišit jednotlivé velikostní skupiny ve větším 
detailu. Proto byly pro potřebu komparace užity data pouze za původní členské země 
(EU 15), tj. Rakousko, Belgie, Německo, Dánsko, Španělsko, Francie, Finsko, Velká Británie, 
Řecko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Švédsko. Taktéž byly údaje o 
velikostních strukturách v USA agregovány, tak aby byla vytvořena srovnatelná báze pro 
komparaci, čímž ovšem došlo k snížení možností posoudit pozici velkých podniků ve výrobní 
struktuře. Taktéž byla analýza, i vzhledem k předchozím argumentům, prováděna pouze pro 
zemědělské podniky s chovem prasat, s chovem hovězího dobytka a chovem hovězího 
dobytka pro produkci mléka. 

Výsledky komparace 

Zemědělské podniky s chovem prasat 
Produkční základna zemědělských podniků chovající prasata v USA se skládá z 67 tis. 

subjektů. Což oproti roku 1997 představuje pokles o 90,5 tis. farem (-57 %). Každoročně 
mírně rostoucí počty chovaných kusů se pohybovaly kolem 65,1 milionu v roce 2007. 

V EU 15 se chovem prasat zaobírá kolem 500 tis. subjektů v roce 2007. To představuje 
pokles přibližně o 650 tis. (-56 %) subjektů oproti roku 1997. Počty chovaných kusů se příliš 
nemění a pohybují se kolem 120 milionů kusů. 

 
Graf 1: Velikostní rozložení zem ědělských podnik ů s chovem prasat v US a EU 15 (%), 

1997-2007 
Zdroj: USDA, ERS, EUROSTAT, European commision 

                                                           
1 USDA a ERS - http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome 
2 EUROSTAT a EVROPSKÁ KOMISE - http://ec.europa.eu/index_en.htm 
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Rozkryjeme-li strukturu podniků v USA podle velikostní kategorie stáda, základní 
vývojové tendence naznačují již určitou stabilizaci podílu chovů nad 1000 ks. ve stádu na 
celkovém počtu podniků. Koncentrační tendence proběhly především v první polovině 
sledovaného období. Samotná produkční báze je typická velkými chovy, které vzhledem 
k nutnosti dodatečné agregace pro potřeby komparace zde nejsou patrné. Za typický by se 
dal spíše označit chov o velikosti 5 000 a více kusů.  

V EU 15 podíl takto velkých chovů (1 000 a více kusů) na celku narůstá a odráží to i 
nárůst počtu chovaných kusů v takto velkých stádech. Nutno podotknout, že existuje značná 
diference vývoje velikostních struktur podniků s chovem prasat uvnitř samotného regionu 
EU 15, což je možné doložit na vývoji směrem ke značně koncentrovaným provozům 
například v Dánsku, tak i nárůstem koncentrace ale zachováním si tradičních extenzivních 
chovů v případě Španělska (viz. Zdráhal 2008a, Zdráhal 2008b). 

Zemědělské podniky s chovem hov ězího dobytka 
Produkční základna zemědělských podniků chovající skot v USA se skládá z 967,5 tis. 

subjektů. Což oproti roku 1997 představuje pokles o 200 tis. farem (-17 %). Každoročně 
mírně klesající počty chovaných kusů se pohybovaly kolem 96,6 milionu v roce 2007. 

V EU 15 se chovem skotu zaobíralo kolem 1,1 mil. subjektů v roce 2007. To představuje 
pokles přibližně o 600 tis. (- 35 %)subjektů oproti roku 1997. Počty chovaných kusů klesají a 
pohybují se kolem 75 milionů kusů v roce 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2: Velikostní rozložení zem ědělských podnik ů s chovem hov ězího dobytka v US a 
EU 15 (%), 1997-2007 

Zdroj: USDA, ERS, EUROSTAT, European commision 

 

V komparaci podílů jednotlivých velikostních skupin podniků dle velikostní kategorie 
stáda na celkovém počtu podniků jsou patrné stabilní proporce v případě USA a k těmto 
proporcím konvergující vývoj v EU 15. Rozdíl mezi oběma regiony je patrný při srovnání 
zastoupení jednotlivých kategorií stád na celkovém počtu chovaných kusů dobytka. Tempo 
vývoje je přibližně stejné u obou sledovaných, nicméně chov hovězího dobytka v USA je více 
koncentrován, což je dáno i možnostmi které nabízí přírodní podmínky a stupněm hustoty 
osídlení venkovských oblastí. 

Zemědělské podniky s chovem hov ězího dobytka pr o produkci mléka 
Produkční základna zemědělských podniků chovající skot pro produkci mléka v USA se 

skládá z 71,5 tis. subjektů. Což oproti roku 1997 představuje pokles o 52 tis. farem (-42 %). 
Každoročně mírně klesající počty chovaných kusů se pohybovaly kolem 96,6 milionu v roce 
2007. 
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V EU 15 se chovem prasat zaobíralo kolem 480 tis. subjektů v roce 2007. To 
představuje pokles přibližně o 424 tis. subjektů (-47 %) oproti roku 1997. Počty chovaných 
kusů klesly z 21,5 mil. kusů v roce 1997 na 17,9 mil. kusů v roce 2007. 

Silné koncentrační procesy zemědělských podniků s mléčnou produkcí jsou patrné u 
obou regionů, opět s již vyšším podílem velkých farem na počátku sledovaného období 
v USA. Tato diference je patrná především v podílech jednotlivých velikostních skupin 
podniků, ne již tak při komparaci struktury podniků podle velikostní kategorie stáda. 

 

 
Graf 3: Veliko stní rozložení zem ědělských podnik ů s chovem hov ězího dobytka pro 

produkci mléka v US a EU 15 (%), 1997-2007 
Zdroj: USDA, ERS, EUROSTAT, European commision 

Shrnutí: 
Výsledky komparace naznačují stále probíhající dynamické procesy restrukturalizace 

současného agrobyznysu u obou silných světových hráčů - USA a EU.  
I když přihlédneme k rozdílnému rozměru výrobní základy, lze pozorovat příliš se 

neměnící nebo mírně klesají počty chovaných zvířat ve sledovaném období. Mnohem 
razantnější změny ovšem probíhají ve struktuře podniků, kdy výrazně klesají počty farem, a 
to především u podniků s chovem prasat (u obou regionů stejná míra poklesu), u podniků 
s chovem skotu pro produkci mléka (u obou regionů stejná míra poklesu, ovšem v případě 
EU15 i vyšší pokles chovaných kusů) a u podniků s chovem skotu je to relativně vyšší pokles 
počtu farem oproti USA. Z výsledků komparací tedy vyplývá stejný směr vývoje 
koncentračních tendencí ovšem s vyšším stupněm koncentrace výrobní základny USA oproti 
EU 15 na počátku sledovaného období.  

Slabinou je nemožnost rozkrýt vyšší velikostní kategorie, kde dozajista dochází k dalším 
koncentračním tendencím, a dále precizovat obraz podoby odvětví zemědělské výroby u 
obou regionů, možnost definovat rozměr produkčního jádra, jeho dynamiku a znaky na 
straně jedné, ale i podobu „lemu“ ostatních typů zemědělských podniků, jejich 
úspěšnosti/neúspěšnosti, alternativních přístupů v přirozené selekci hospodářského boje. 
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VÝVOJ  EKONOMICKÉ  VÝKONNOSTI   

JIHOMORAVSKÉHO  KRAJE 

 

DEVELOPMENT OF ECONOMIC PERFORMANCE   
IN THE SOUTH MORAVIAN REGION 

 

Živělová, I. 

 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je analýza vývoje ekonomické výkonnosti Jihomoravského kraje. 
Ekonomická výkonnost daného regionu je ovlivněna celou řadou faktorů. Příspěvek se 
zaměřuje zejména na posouzení vývoje využití půdy, pracovních sil a kapitálu pomocí 
vybraných ukazatelů. Za základní ukazatel ekonomické výkonnosti je považován přínos 
daného regionu k tvorbě hrubého domácího produktu státu. 

Klíčová slova 

ekonomická výkonnost, hrubý domácí produkt, hektarové výnosy, míra nezaměstnanosti, 
tvorba hrubého fixního kapitálu 

Abstract 

The objective of this paper is to analyze the development of economic performance of the 
South Moravian region. Economic performance of the region is influenced by a number of 
factors. The paper focuses on the structure of the entrepreneurial sphere and intensity of 
investment activities which is reflected in the contribution of the region to the gross domestic 
product of the country.  

Key Words 

economic performance, structure of the entrepreneurial sphere, investment activity, South 
Moravian region 

 

Úvod 

Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a 
zvyšování konkurenceschopnosti. Každý region by měl mít příležitosti ke svému vyváženému 
rozvoji, odpovídajícímu jeho potenciálu a specifickým stránkám. Kvalita života v daném 
regionu je velmi úzce spojena s jeho ekonomickou výkonností. Úroveň ekonomické 
výkonnosti je odvislá od míry využití výrobních faktorů daného regionu. Vzhledem k tomu, že 
za základní výrobní faktory jsou považovány půda, práce a kapitál, patří k faktorům, 
ovlivňujícím ekonomickou výkonnost regionu, zejména intenzita využití půdy, míra 
zaměstnanosti i úroveň investičních aktivit, spojených s tvorbou hrubého fixního kapitálu, 
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vytvářejícího potenciál pro příznivý vývoj ekonomické výkonnosti regionu v příštích letech 
(Živělová, Jánský 2007).  

 

Cíl a metodika 

Cílem příspěvku je analýza vývoje ekonomické výkonnosti Jihomoravského kraje v letech 
2004 až 2008 pomocí vybraných ukazatelů.  

Za základní ukazatel ekonomické výkonnosti regionu je považován podíl regionu na tvorbě 
hrubého domácího produktu státu. Podíl regionu na tvorbě hrubého domácího produktu ČR 
je měřen pomocí ukazatelů podíl regionu na HDP ČR v %, HDP regionu na 1 obyvatele v Kč 
a HDP na 1 obyvatele v PPS. Intenzita využití půdy je posuzována prostřednictvím 
hektarových výnosů vybraných plodin. Míra zaměstnanosti je dána poměrem počtu 
zaměstnaných na počtu všech osob starších 15 let. Sledována je i míra ekonomické aktivity, 
vyjádřená podílem počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech 
osob starších 15 let, dále počet zaměstnaných a počet uchazečů o zaměstnání. Tvorba 
hrubého fixního kapitálu (THFK) vyjadřuje obnovu a pořízení nových hmotných i nehmotných 
stálých aktiv, majících charakter dlouhodobé spotřeby. Vývoj v uvedené časové řadě je 
sledován pomocí ukazatelů podíl regionu na THFK ČR v %, THFK na 1 obyvatele v Kč a 
THFK na 1 obyvatele v PPS.    

Příspěvek uvádí dílčí výsledky výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit 
mezi vybranými regiony“, řešeného za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.  
 

Výsledky a dis kuse 

Jihomoravský kraj patří ke krajům, které se vyznačují poměrně významným ekonomickým 
potenciálem. Dominantní postavení má zpracovatelský průmysl, rozvinutá je i zemědělská 
výroba, zejména specializované obory zelinářství, vinařství a navazující potravinářský 
průmysl. Konkurenční výhody Jihomoravského kraje vyplývají ze strategické polohy ve 
Střední Evropě s napojením na hlavní evropskou silniční a železniční dopravní síť, 
z možnosti disponovat vlastním letištěm s mezinárodním statutem, ze sousedství s 
Rakouskem a z dobrého dopravního spojení především Brna s celou Českou republikou i 
zahraničím.  

Podíl Jihomoravského kraje na tvorbě hrubého domácího produktu České republiky 
dosahuje, ve srovnání s jinými kraji, vysoké hodnoty, jak je zřejmé z údajů v tab. 1. 

 

Tab. 1:   Vývoj ukazatel ů hrubého domác ího produktu v Jihomoravském kraji 
Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 

 

2008 

Hrubý domácí produkt (v mil. Kč) 264 721 283 352 302 309 323 553 357 402 373 500 
Podíl kraje na HDP ČR (v %) 10,3 10,2 10,2 10,0 10,1 10,1 

HDP na 1 obyvatele (v tis. Kč) 235 251 267 286 315 327 

HDP na 1 zaměstnance (v tis. Kč) 605 
 

648 671 734 774 793 

HDP na 1 obyvatele (v PPS) 13 809 14 744 15 951 16 923 18 378 18 550 
  Pramen:  ČSÚ - http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/p/641011-09 
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Ve všech sledovaných ukazatelích vykazuje hrubý domácí produkt vytvořený 
v Jihomoravském kraji růst, i když tempo růstu se v posledních letech sledované časové řady 
zpomalilo. Tento vývoj odpovídá makroekonomickému vývoji České republiky, kde do roku 
2007 bylo tempo růstu hrubého domácího produktu, ve srovnání s ostatními zeměmi EU, 
poměrně vysoké. V roce 2008 se však tempo růstu zpomalilo a v roce 2009 došlo k poklesu 
hrubého domácího produktu ČR a tím i všech ukazatelů z něho odvozených. HDP ČR klesl o 
63 094 mil. Kč, což představuje pokles cca 2 %. Na tomto poklesu se podílely všechny kraje, 
včetně kraje Jihomoravského.   

Podíl kraje na HDP České republiky dosahuje v celé sledované časové řadě 10%, které řadí 
Jihomoravský kraj mezi kraje s nejvyšším podílem na HDP ČR. Obdobné umístění vykazuje 
Jihomoravský kraj ve všech sledovaných ukazatelích, včetně HDP na 1 obyvatele 
přepočteného dle parity kupní síly měny, což je ukazatel významný pro mezinárodní 
srovnání a pro určení způsobilosti kraje k čerpání finanční a jiné pomoci ze strukturálních 
fondů EU.  

Výše vytvořeného hrubého domácího produktu je ovlivněna, jak bylo již uvedeno, stupněm 
využití výrobních faktorů v daném regionu. Odrazem intenzity využití půdy, jako jednoho ze 
základních výrobních faktorů, jsou hektarové výnosy zemědělských plodin. Vývoj tohoto 
ukazatele u vybraných plodin je zřejmý z údajů v tabulce 2. 

 

Tab. 2:  Hekta rové výnosy vybraných plodin v Jihomoravském kraji (t/ha) 
Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Obiloviny celkem 4,06 5,68 5,13 4,48 4,37 5,75 
Brambory celkem 15,00 21,47 24,44 21,5 20,29 22,88 

Řepka 1,45 3,62 2,85 3,15 3,02 3,08 

Slunečnice na semeno 2,01 1,43 2,41 2,19 2,12 2,59 

Kukuřice na zeleno a siláž 27,55 30,26 35,69 31,99 30,61 34,10 
  Pramen:  ČSÚ - http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/p/641011-09, Mze ČR 

 

Jihomoravský kraj patří k regionům s rozvinutou zemědělskou výrobou. Z hlediska výrobního 
zaměření jsou v tomto regionu pěstovány především obiloviny, kukuřice na zeleno a siláž a 
řepka, v posledních letech se zvyšují i výměry slunečnice na semeno, bohatá je i tradice 
pěstování vinné révy, ovoce a zeleniny. Vzhledem k poměrně příznivým přírodním 
podmínkám jsou dosahované hektarové výnosy u většiny plodin na dobré úrovni. Nejméně 
příznivým pro rostlinnou výrobu byl rok 2003, kdy byly vykázány nejnižší hektarové výnosy u 
všech uvedených plodin, s výjimkou slunečnice na semeno, kde nejnižší hektarový výnos byl 
vykázán v roce 2004. Naopak jako příznivý se pro většinu plodin ukázal rok 2008. Pozitivní 
vývoj hektarových výnosů pokračoval i následující rok 2009.  

I když je Jihomoravský kraj všeobecně považován za kraj tradičně zaměřený zemědělsky, 
přesto však podíl zemědělství na hrubé přidané hodnotě, vypovídající o přínosu jednotlivých 
odvětví k tvorbě hrubého domácího produktu, trvale klesá a v současné době dosahuje jen 
okolo 3 %. Největší měrou k tvorbě hrubého domácího produktu přispívaly, dle podílu na 
hrubé přidané hodnotě, služby, významný je i podíl průmyslu.   

Další ze základních výrobních faktorů – pracovní síla, je charakterizována pomocí ukazatelů, 
uvedených v tabulce 3.  
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Tab. 3:  Vývoj ukazatel ů trhu práce v Jihomoravském kraji 
Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Míra ekonomické aktivity v % 58,2 58,1 58,1 57,8 57,7 57,0 
Zaměstnaní celkem v tis. osob 509,1 509,1 513,9 515,7 532,1 537,0 

Uchazeči o zaměstnání v tis. 
osob 

65 454 66 207 63 692 55 230 44 239 43 063 

Míra registrované 
nezaměstnanosti v % 
 v % 

11,451) 10,69 10,21 8,82 6,92 6,83 
1)  jiná metodika výpočtu 
  Pramen:  ČSÚ - http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/p/641011-09 

Z uvedených údajů je zřejmé, že míra ekonomické aktivity klesá. Při srovnání s vývojem 
v celé České republice, kde se ve sledované časové řadě hodnota tohoto ukazatele 
pohybovala od 59,2 do 58,8 %, koresponduje tento vývoj s vývojem v Jihomoravském kraji. 

Míra registrované nezaměstnanosti se v Jihomoravském kraji vyvíjí rovněž v souladu 
s celorepublikovým průměrem. Od r. 2003 se trvale, až do roku 2008, snižovala. Přesto však 
překračovala průměr České republiky, který v roce 2008 dosahoval 5,45 %, zatímco 
v Jihomoravském kraji 6,83 %. Míra registrované nezaměstnanosti je ovlivněna rozdílným 
vývojem v jednotlivých okresech kraje. Nejnižší míru v posledním roce sledované časové 
řady, v roce 2008, dosáhly okresy, charakteristické dobrou dopravní dostupností brněnských 
podniků, a to okresy Brno-venkov, Blansko a Vyškov. Naopak k okresům s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti patří dlouhodobě okresy Hodonín a Znojmo. V roce 2009 se však situace 
na trhu práce velmi výrazně zhoršila. Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR vzrostla na 9,8 
%, v Jihomoravském kraji až na 11,3 %. 

Vývoj míry registrované nezaměstnanosti a počtu zaměstnaných je ovlivněn mírou 
podnikatelské aktivity daného regionu i podnikatelskou strukturou, která v regionech zajišťuje 
potřebné pracovní příležitosti. Počty podnikatelských subjektů v Jihomoravském kraji se 
trvale zvyšují, z 251 tis. v roce 2003 na 277 tis. v roce 2008. Nejvyšší růst počtu subjektů 
vykázaly obchodní společnosti, jejichž počet se v roce 2008 zvýšil oproti roku 2003 o 28 %. 
Na celkovém růstu počtu zaměstnaných se podílel zejména průmysl a stavebnictví (zvýšení 
o 22,2 tis. osob) a služby (zvýšení o 12 tis. osob). 

Ekonomická výkonnost regionu je výrazně ovlivněna i úrovní investičních aktivit, které 
přispívají k obnově a rozšíření posledního ze základních výrobních faktorů, a to kapitálu 
v jeho věcné podobě, zejména kapitálu fixního. Úroveň investičních aktivit je sledována 
pomocí ukazatelů tvorba hrubého fixního kapitálu celkem, podíl hrubého fixního kapitálu 
regionu na celkovém hrubém fixním kapitálu státu a hrubý fixní kapitál připadající na jednoho 
obyvatele regionu (viz tabulka 4). 

Tab. 4:   Vývoj ukazatel ů tvorby hrubého fixního kapitálu v Jihomoravském kraji 
Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tvorba hrubého fixního kapitálu 
regionu celkem (v mil. Kč) 

73 869 78 668 78 274 86 057    95 502 . 

Podíl HFK regionu na celkovém 
HFK státu (v %) 

9,9 10,0 10,6 10,8 10,7 . 

HFK na 1 obyvatele regionu  
(v Kč) 

65 856 70 090 69 252 76 090 84 111 . 

Pramen:  ČSÚ - http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/p/641011-09 
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Ve srovnání s ostatními kraji České republiky je investiční aktivita Jihomoravského kraje 
mírně nadprůměrná. Vývoj hodnot všech uvedených ukazatelů naznačuje setrvalý stav 
investičních aktivit, což není charakteristické pro všechny kraje České republiky. Lze tedy 
usuzovat, že v Jihomoravském kraji je investičním aktivitám věnována potřebná pozornost. 
 
 
Závěr 
 
Vývoj ekonomické výkonnosti Jihomoravského kraje, posuzovaný pomocí vybraných 
ukazatelů, naznačuje, že Jihomoravský kraj patří k nejvýkonnějším regionům České 
republiky. Toto postavení souvisí s rozlohou regionu i s počtem jeho obyvatel. Je však i 
výsledkem intenzity využití výrobních faktorů, která je v různých krajích různá. Všechny 
regiony se potýkají v posledním období i s nepříznivými dopady hospodářské krize. 
Z výsledků analýzy ekonomické výkonnosti Jihomoravského kraje pomocí vybraných 
ukazatelů lze konstatovat, že vývoj v Jihomoravském kraji lze přesto hodnotit poměrně 
pozitivně.  
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Kultura výživy a humánní ekonomický model v regionu  
(Nástin jednoho z možných východisek ze sou časné krize 

spole čnosti) 

Food Culture and Humane Economic Model in the Region 
(Outline of one possible solution of the current social 

crisis) 

Jan Campbell 

Abstrakt: 
Kultura a ekonomie výživy, včetně výroby a distribuce, jsou základními prvky moderního 
humánního ekonomického modelu, jehož realizace je možná na regionální úrovni. Hlavními 
předpoklady pro realizaci jsou chování jednotlivce ve vztahu k různým kulturám a civilizacím, 
přístup k fotosyntéze s jejím základním významem pro život na Zemi, intuitivní představa 
entropie jako míry neurčitosti systému a znalost svých individuálních opravdových potřeb. 
V rámci dialogu individua s přírodou a jejími zákony, se jeví jako možné inovovat 
hospodářské modely tak, aby se kvalita života nezmenšovala a rizika byla kontrolovatelnými. 

Klíčová slova: 
Kultura výživy, fotosyntéza, entropie, slow food, andrologie, umělý život, austera anarchia  

Abstract: 
Culture and economy of nutrition, including production and distribution of food, are basic 
elements of modern humane economic model, which realization seems to be possible at 
regional level. The main pre-conditions for realization of such a model are behaviour of the 
individuum towards different cultures and civilizations, attitude in regard to photosynthesis 
with its key significance for life on the Earth, intuitive imagination of entropy as a meassure of 
uncertainty and knowledge of individual needs. Within the framework of a dialogue between 
an individuum and nature with its laws it looks like economic models could be innovated in 
such a way that the quality of life would not decrease and risks would remain managable.  

Key words:  

Food culture, photosynthesis, entropy, slow food, andrology, synthetic life, austera anarchia

Úvod  
V době nejistot, strategických šoků, beztrestného obelhávání většiny společnosti elitou, 

centralizace vlastnictví zdrojů základních potravin, výroby, energie, distribuce, financí a 
unifikace včetně kultury výživy je velice složité vypracovávat předpovědi, stejně jako je tomu 
v případě předpovědi počasí. V takové době vzniká objektivní potřeba zintenzívnit rozšíření 
konceptů, jejichž realizace není možná bez společenské podpory, politických změn a 
především zásadní změnou chování člověka ve vztahu k fotosyntéze. 
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Socioekonomické faktory a jejich relace s aspekty kultury výživy 
Hned na začátku úvahy chci podotknout se všemi riziky nedorozumění a neporozumění, 

že vnímám současnou, již mnoholetou krizi, jako krizi entropickou.1  
Entropický pohled, přístup a koncepční řešení hlavních výzev současné doby již na 

vysokoškolské úrovni nabízí formulovat celou řadu odpovědí na otázky, které si dnešní 
vlastnická a politická elita veřejně neklade. Takové chování miniaturní menšiny nelze v rámci 
demokratického systému rizikové společnosti, jakou je naše, principiálně ignorovat. Kromě 
jiného i z toho důvodu, že demokratickému systému stejně jako přírodě je vlastní 
decentralizace a kolektivní princip. 

Krátký výlet do historie dovoluje také konstatovat, že již ve 13. století různé civilizace 
Eurasie vyvinuly formy podobné těm, které měly o 500 let později. Evropa měla politicky 
roztříštěná křesťanská království, Střední východ a Afrika žily v rámci islámských politických 
imperií, Čína byla, stejně jako předtím, politicky nezávislá, Indie se svými kulturními 
specifikami a specifickým obyvatelstvem tvořila poměrně tolerantní směs kultury a 
náboženství. Na povrch se zdá, že se jedná o různé světy. Při bližším pohledu na strukturu 
těchto civilizací se ale ukazuje celá řada společných charakteristik, mezi něž patří jedna, 
která je součástí úvahy o moderním humánním ekonomickém modelu: agrární hospodářství 
a místní fokus.  

Kultura výživy, decentralizace výroby a distribuce 
Bez ohledu na celou řadu výjimek a odlišností v různých civilizacích je možné 

konstatovat, že Evropa byla dominována římským katolicismem, Střední východ a Afrika 
islámem, Čína konfuciánstvím a buddhismem, Indie hinduismem, islámem a buddhismem. 
Jaká je situace dnes a kde se nacházíme v této situaci, kdy pojem kultura a civilizace jsou 
bezesporu vzájemně spojené a spředené?2    

Ekonomické – hospodaření, výroba, distribuce, zdravotnictví, vzdělávání na regionální 
úrovni? Co si pod tím vším představuji? To není ani tak důležité jako připomínka toho, o čem 
se v běžném tisku nepíše a na co spotřebitelská většina kvůli individualizaci, pulverizaci 
veřejných osob a ztrátě možností a smyslu kolektivní ochrany svých zájmů zapomíná: 
energie, potravinářský průmysl a s ním spojené vlivy na zdraví a chování člověka nejen k 
potravinám, které máme díky fotosyntéze3, která je přímo spojená s kulturou výživy a s 
přírodou jako takovou. 

Kultura a ekonomie výživy jsou proto základem moderního humánního ekonomického 
modelu. 

Jestli vycházím z toho, že primárním zdrojem života jsou potraviny, pak jsou potraviny 
energií. V tomto kontextu je role slunce a fotosyntézy podle výše uvedené definice pro náš 
život zcela bezpochybná. Bez nich by prostě nebyl život na planetě. Obyvatelé planety 
představují přibližně 0,5% celkové biomasy planety. Toto málo potřebuje k udržení svého 
života na dnešní zvolené úrovni minimálně 24% veškeré energie produkované fotosyntézou 
na planetě. Toto málo se stalo bezohledným monstrem ve spotřebě energie. Nezmění li se 
proto naše chování a paradigma, v blízké budoucnosti budeme potřebovat podle ne zcela 
pesimistických výpočtů 50 % veškeré fotosyntézou produkované energie na planetě. Na 
takovéto cestě se nebude již potřeba ptát, co  jsme to (u)dělali, ale, jakou  budoucnost mohou 
očekávat další generace. Otázky procesní jsou zcela jiné kvality, než otázky „co? “ a budou 
vyvstávat zcela automaticky. Abychom pochopili rozdíl v kvalitě otázek, nebude třeba 
absolvovat studium na vysoké škole. Škola života bude nesrovnatelně náročnější než 
všechny nám dosud známé. 

Jestliže se s pomocí fotosyntézy produkují potraviny a obyvatelstvo planety má takovou 
potřebu energie, jakou uvádí oficiální agentura FAO, tak je nade vše jasné, že dnešní 
centralizovaná výroba potravin je vysoce nehospodárná. Protože žijeme ve složitém 
společenském systému, musíme vycházet z toho, že i ostatní časti systému, logistika, 
distribuce, výzkum a jiné, jsou a budou i nadále podobně nehospodárné. Tvrzení podporuje 

315



 

tato skutečnost: při populaci okolo 7,5 miliard lidí vyrábíme již dnes množství potravin pro 12 
miliard obyvatel. Současně máme přes miliardu trpících hladem a ještě větší množství trpící 
diabetes a dalšími drahými patologiemi. Kromě toho se potýkají denně USA s 20.000 t či  
Italie s 4.000 t potravinářských (jedlých) odpadů, které se ničí, ne recyklují.4 

Jestliže centralizovaná výroba potřebuje takové množství energie, nelze mluvit o 
pozitivním příkladu rozvoje technologií a pokroku v řízení, spíše naopak. Centralizovaná 
potravinová produkce je příkladem cesty k bankrotu, neadekvátnosti manažerských metod 
řízení technologických procesů, přírodních a lidských zdrojů.  

S každou činností, především nehospodárnou, spojenou s módními manažerskými a PR 
metodami, jsou spojena rizika různých kategorií a kvality. Poměrně malá rizika se zamlžují 
nesrozumitelnou řadou různých E…a dalších „vysvětlivek“. Podstatná rizika zůstávají 
veřejnosti s největší možnou pravděpodobností utajena. Plánování a management 
extrémních situací se trénují drahými poradenskými společnostmi na okresní úrovni a nebo 
vůbec ne. Jinak by nebylo možné, aby se potraviny staly jenom komoditou, zbožím s cenou 
bez životadárné hodnoty. 

Minulé měsíce a týdny nabízejí přehlídku schopností anonymních vlastníků, politických 
vůdců a jejich elitních sluhů, manažerů. Tři z nich uvedu jako titulkové příklady, protože jsou 
podle mého relevantní při plánování humánního ekonomického modelu založeného na 
kultuře výživy a energii potravin: BP v Mexickém zálivu, Bhópál v Indii, Malajsie.  

Každý zainteresovaný čtenář může získat sám další dostupné informace a provést 
principiální srovnání.    

Katastrofy těchto typů nejsou jenom příkladem ekonomicko – ekologického vlivu na 
potravinářský průmysl, ale i příkladem neschopnosti vlastníků kontrolovat své elitní 
manažery, neschopnosti odřeknout se idealizace situací včetně současné světové krize a 
neschopnosti plánovat předem extrémní situace. O jakou due diligence investičního záměru 
se může jednat nejenom ve výše uvedených případech? Kam až může vést centralizace 
vlastnictví, zpracování přírodních zdrojů a jejich distribuce v novodobém kapitalistickém 
systému ve vztahu ke kultuře výživy? 

To jsou slabé otázky v poměru k těm, které by měly být postaveny všem pěti 
transnacionálním korporacím, které kontrolují 75% trhu se zrnem. Na podobné otázky 
neodpovídají ani výrobci masa. 80% atmosférického amoniaku dodává jejich výroba. Ta 
spotřebuje 13.150 litrů vody na výrobu 1 kg masa, 7 kg zrniva na 1 kg hovězího, 4 kg zrniva 
na 1 kg vepřového a 2 kg zrniva na 1 kg kuřecího masa. Myslím si, že není třeba pokračovat 
anebo upřesňovat statistiku, abychom dospěli k přesvědčení, že dnešní cesta nevede k 
vysněnému blahobytu a míru.  

Problémem ekologických a lidských katastrof není pouze výše trestu nebo beztrestnost 
viníků a relativizace ceny lidského života, jak tomu svědčí nedávné, po devatenácti letech 
jednání, rozsudky v kauze Bhopal. Otázka je mnohem složitější: Jak zamezit tomu, aby 
výsledky vojenského výzkumu a s ním spojené produkty nebyly používány proti mírovému 
obyvatelstvu v mírové době, době bez válek?  

Otázka má smysl pro toho, kdo si je vědom skutečnosti, že mnoho chemických produktů, 
které se používají při výrobě potravin, byly původně určeny ke zničení vojenského protivníka. 
To znamená, že celý koncept takového výzkumu měl agresivní cíl, charakter i paměť. Paměť 
nemá jenom člověk, který rád vědomě a nebo nevědomě zapomíná, ale i příroda a produkt. 

Na tomto místě se chci zmínit o energii potravin a jejím vlivu na zdraví mužského rodu 
na jednom evropském příkladu. V rámci projektu „Campagna Amico Andrologo5“ bylo 
vyšetřeno více než 10.000 mladých italských mužů, mimo jiné i s cílem zjištění vlivu 
současných potravin (s chemickými a nechemickými přídavky, fitofarmaceutiky, pesticidy 
apod.) a vzduchu (s obsahem dioxinů) na funkci endokrinního systému. 

Výsledek nepřekvapuje znalce věci a potvrzuje mimo jiné následující skutečnosti. U 
56,7% vyšetřených a sledovaných účastníků projektu byly zjištěny anomálie pohlavních 
orgánů (genitálií), u 41,8% bylo zjištěno riziko neplodnosti, zvětšení výšky na základě 
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dysfunkce a jiné odchylky. Projekt představuje mladou generaci Italů se střední výškou 178 
cm, 25 % doroste do 183 cm a přibližně 10% dosáhne výšky více než 190 cm. Tato čísla 
nemají však jenom jednu hodnotu. Dysfunkce pohlavních orgánů, nevyrovnaná funkce 
endokrinního systému, mají sami o sobě vliv na chování člověka. Chování člověka však 
ovlivňuje jeho myšlení a vice versa…zamknutý kruh, řekl by Rus. V této souvislosti 
doporučuji také se seznámit s informací Evropské komise z roku 2006 ohledně funkcionální 
negramotnosti mládeže a srovnat si ji se zprávou OSNa z roku 2002.  

 
 

Obrázek: Primáti mají krátké nohy (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
 

Čtenářům, kteří nemají čas číst dále tuto úvahu a nebo ztrácejí zájem, si přesto dovoluji 
doporučit lekturu projektu Terra Madre, se svými 6.000 komunitami ve 132 zemích. Úspěch 
projektu Slow Food, který založil Carlo Petrini6 má podporu a souhlas osobností, jako je 
ekonom Jeremy Rifkin7, profesor nejstarší školy ekonomie USA, (Warthon Pennsylvanie). 
Kdo má trpělivost, může si dohledat video dialog Petrini – Rifkin na téma ,,Energie potravin a 
demokracie,, u Republicca Radio TV v Italii.   

Bez ohledu na uvedené úspěchy nelze realisticky očekávat, že se podstata systému 
současného ekonomického modelu v blízké době dobrovolně změní. 

Přiložený obrázek nabízí vysvětlení. Spojuje člověka (Blair) s ostatními členy 
biologického světa (Primáty). Toto spojení využívám a rozšířuji o otázku, zdali  jsme ještě 
lovci s budoucností sběratelů a nebo již sběratelé s loveckou minulostí. Všední život mi 
ukazuje na to druhé. K němu se řadí i honba za penězi s pomocí kvalitního marketingu. 
Příkladem takového výtečného marketingového tahu poslední doby je Venter(ova) „novinka“ 

                                                           
a United Nations (United Nations Office for the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)), Report of the World 

Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, (held in Durban, during 31 August - 8 

September 2001), January 25, 2002. 
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týkající se umělého (syntetického) života. Mycoplasma mycoides JCVI – syn 1.0 je lákadlem 
pro obdržení velkého množství finančních prostředků, nutných k udržení ambiciózního a 
zatím ne objektivně kontrolovaného výzkumu, který může mít ještě horší následky pro 
obyvatele planety než Bhópál nebo všechny chřipkové epidemie posledních let dohromady. 
S ohledem na omezený čas čtenáře a cíl úvahy se koncentruji jenom na aspekt nutnosti 
nevěřit a priori takovýmto gurům a věnovat čas prověrce kvality závažných informací, které 
nabízejí ve jménu spásy lidstva a ekonomie. 

K prověrce nabízím práce Sheref Mansky, mladého asistenta laureáta Nobelovy ceny za 
medicínu 2009 Jacka Szostaka z Univerzity v Trentu. Toto město se nachází na cestě do 
mnohým známého Toskánska. Také práce Giovani Murtas z University v Říme nebo Ernesto 
Di Mauro z University Sapienza také v Říme, dokážou tomu, kdo chce vědět, že Venter 
žádný umělý život neobjevil, ale s pomocí micoplasmy, působící na funkci plicních orgánů, 
zkonstruoval ohromné riziko pro lidstvo. Synthetické mikroorganismy byli generovány již 
dříve ve formě virů. Nazývat Venterovu práci a výsledky kreací je přinejmenším nekorektní. 
Dnešní věda nemá (ještě) znalosti a možnosti ke kreaci nové formy života. Do určité míry 
můžeme kopírovat, někdy i modifikovat struktury, ve kterých se život tvořil a nebo odehrává. 
Nic víc i noc méně. Přesto dostane pravděpodobně Venter miliardové příspěvky 
farmaceutického průmyslu dříve, než by promotér humánního ekonomického modelu mohl 
očekávat od agrární industrie. 

Závěr 
Na základě výše uvedeného se v závěru vracím k prověřené zkušenosti, která pomohla 

Rusku stát se dočasně velmocí a která může hrát důstojnou roli při rozpracování moderního 
humánního ekonomického modelu v rámci regionů nejenom Evropy. Stolypin8 dobře věděl, 
že používá-li zemědělec během své práce více než 70 oborů, vznikne při vytvoření 
podmínek k lokální intenzivní zemědělské výrobě vlna strukturálních přeměn ve finančně – 
úvěrové sféře, strojírenství, stavebnictví, komunikacích, strojním přepracování zemědělské 
produkce, včetně osvojení území. 

Stolypin, kterému bylo dáno osudem pouze pět let vést reformu, vyvedl svojí zemi 
nejenom z agrární krize, ale obrátil ruskou vesnici v dominantu národního ekonomického 
rozvoje. Ta zabezpečila mimo jiné dynamický růst obyvatelstva Ruska (1909 – 160 mio, 
1914 – 178,3 mio obyvatel), celková plocha obhospodařované zemědělské půdy by větší než 
celková plocha Anglie a Belgie dohromady, zájem o přestěhování za Ural dosáhl mezi 1906 
– 1914, 3 772 151 žádostí, a ruská vesnice tvořila již v roce 1913  52,6% HDP a dala život již 
v roce 1913,  94 burzám zboží. Agrární sektor zvedl růst objemů průmyslové výroby v zemi o 
33,6%. Tři čtvrtiny celkových surovin přepracovávaných v průmyslu šlo ze zemědělství. 
Agrární vývoz vzrostl o 61%, třetina pšenice světového exportu byla z Ruska. Dnes si téměř 
žádný čtenář a student VŠ nebude moci představit, že každá třetí houska v Evropě byla 
původem z Ruska, že v roce 1913 existovalo celkem 2 863 soukromých vzdělávacích 
zařízení, k nimž je možné připočítat regionální, židovské - 9 248, muslimské - 9 723 a jiné.b 
Kde je vlastní agrární a vzdělávací politika ČR? 

Stolypinovy reformy industrializace a chemizace byli možné jenom proto, že byla 
realizována místní agrární politika, místní produkce. Historie nabízí jiné příklady 
dokumentující, že pouze na zdravé agrární základně lze stavět a rozvíjet moderní formy 
společnosti. 

Není třeba ukazovat na Rusko, jeho současnou vůdcovskou elitu a některé zajímavé 
projekty, které realizují a potvrzují správnost základní myšlenky popsaného modelu. Stačí se 
podívat na naší evropskou, abychom pochopili, že nový ekonomický svět, který se bude 
stavět na ruinách finančních pyramid a takzvaných inovacích, vznikne jenom za podmínek 
neúprosné státní kontroly nad shodou zbožní a peněžní masy, opravdové inovace a změny 

                                                           
b Více statických dat lze najít v knize, К.И.Могилевский, К.А.Соловьев ПЕТР СТОЛЫПИН О РОССИИ, РИПОЛ Классик, 

Москва 2010, ISBN 978-5-386-02078-1 
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chování především vůdcovských elit. Strategické chování individua, ekologické chápání 
hodnocení práce (incentives) i v kontextu regionálního rozvoje potravinářského průmyslu se 
stávají klíčem k řešení mnoha výzev současné doby. 

Jeden ze scénářů pozitivního rozvoje společnosti budeme proto muset definovat v rámci 
rozhovoru, dialogu a ne diskuze, nejlépe bez válek. Bezodkladně je potřeba začít s 
přechodem od super centralizovaného privátního vlastnictví zdrojů, výrobních a distribučních 
prostředků, k vlastnictví a kontrole státem života nezbytných zdrojů. Decentralizovaná místní 
výroba a distribuce s plným ohledem především na místní kulturu výživy a komunikaci může 
zvýšit kvalitu života všem, včetně elit. 

Dostat se na tuto cestu předpokládá podle mé zkušenosti ovládat princip austera 
anarchia, to jest ochrany suverenity a nezávislosti, princip svobodného výběru a distribuce 
potravin a znalostí. S uvedeným principem je svázán jedinečný dar přírody, kterým je naše 
empatie. Ta se svým vlivem, který je nutno pěstovat a rozšiřovat stejně jako jiné radosti 
života, dovoluje mít naději, že střet mezi zkostnatělými strukturami reálného světa 
současných elit se svými hodnotami a rodícími a vyvíjecími se virtuálními světy se svými 
zcela jinými hodnotami generace, zvané často X, Y nebo Z, nebude znamenat konec světa. 

Jednou z cest k mírové záměně systému může být fórum. Fórum se mi jeví jako 
ekologická, efektivní a ekonomická forma využívající moderní komunikace bez omezení. 
Mimo jiné obsahuje také menší rizika, než konference anebo kongres. Fórum nevylučuje ani 
dlouhodobou diskuzi, ve které se nabízí nejlepším řešením kompromis. Strategie tvorby 
kompromisu je ale podle mých zkušeností v Evropě a na VŠ sirotkem vzdělávacího systému, 
protože vyžaduje rozvinuté schopnosti a prožitou zkušenost. Rozhovor v rámci fóra, který 
mám na mysli, je obecně řečeno dialog, tj. „hledání cesty v bezcestí“.  

Dialog jako mírové hledání řešení, které by vyhovovalo všem, celému lidstvu, nevylučuje 
revoluci, ze které nemusíme mít strach. Protože obsahuje kromě jiných prvek důvěry, 
schopnost vést a ovládat stress a strach. Stress a strach jako motory akcí vyžadují péči. Kde 
je stress a strach bez péče, nemůže růst motivace nutná pro realizaci humánního 
ekonomického modelu. Proto nemůže být současný manager elity ani manažerem inovace. 
Pro nedostatek důvěry většiny k menšině v době nových forem komunikace a 
nepředvídatelnosti reakcí většiny lze proto očekávat, že se realizace plánů elit zpomalí.  

Na konci letních prázdnin je proto dobré si připomenout (poslední) dovolenou a 
skleničku s nápojem a ledem. Jak dovolená tak i sklenička s ledem jsou dárky naší minulosti. 
Neměli bychom na ni zapomínat nebo ji přepisovat. Tím prvním je náš právní nárok na 
placenou dovolenou. Je proto na nás, jak si často si vzpomeneme na francouzského 
socialistu Leon(a) Blum(a) (1872 – 1950), který přiznal jako první vůdce právo na placenou 
dovolenou. Bez ní by byla již většina z nás buď nemocnými anebo přinejmenším workholiky. 
Nápoj s ledem ve skleničce doporučený mně již před téměř 50 lety již dávno zesnulým, často 
mnou vzpomínaným ředitelem devítiletky, Karlem Antonem, se stal pro mne vstupní bránou 
pro pochopení vysvětlení entropie Rudolf(em) Clausius(em) z roku 1862 a jiných fenoménů 
života. Těm, kterým je příspěvek nesrozumitelný se omlouvám a dovoluji si doporučit 
pozorovat a porozumět změnám ve zmíněné skleničce s ledem v teplém prostředí.

                                                           
1 Původ slova "entropie" je odvozen z řeckého εντροπία, "směrem k", (εν- "k" + τροπή "směrem"). V 
populárních výkladech se často vyskytuje přiblížení entropie jako veličiny udávající "míru 
neuspořádanosti" zkoumaného systému. Není to přesné vysvětlení, neboť tato "definice" používá 
pojem "neuspořádanost", který je však sám nedefinovaný. Vhodnější je intuitivní představa entropie 
jako míry neurčitosti systému. 
2 Ve 21.století byli akceptovány civilizace jako historické reality.Dnes existuje mnoho definicí 
„civilizací“, většina z nich ale není originální. Opírají se o koncepty, které formulovali N.Ya. Danilevsky, 
L.N. Gumilev, O. Spengler, A. Toynbee and F. Braudel. 
3 Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) je biochemický 
proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá 
světelného, např. slunečního, záření a tepla k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických 
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sloučenin – cukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody. Fotosyntéza 
má zásadní význam pro život na Zemi. 
4 The Food and Agriculture Organization for the United Nations and its 192 members highlight 
information as one of the priority areas in fighting hunger and achieving food security. 
5 Kampaň s názvem "Přítel Andrologist" byla předložena ministerstvem práce, zdravotnictví a 
sociálních věcí ve spolupráci s degli Studi Universita' "La Sapienza" v Římě, Ústav patologické 
fyziologie lékařské společnosti a 'italského institutu Andrologie a Sexual Medicine '(SIAMS).  
Iniciativa proběhla v šesti krajích současně, Lazio, Puglia, Veneto, Campania, Toskánsko a Marce a 
měla za cíl přiblížit mladým lidem citlivější otázky týkající se sexuálního a reprodukčního vysvětlování 
chorob, příčiny a způsoby, jak jim předcházet. (http://www.amicoandrologo.it/) 
6 Petrini se narodil v roce 1949 v Bra, Piemonte, jako syn želežničáře. Po studijích sociologie v Trientu 
se angažoval v politice. Krátkou dobu provozoval nelicenzované rádio, jehož uzavření zamezili svou 
přítomností prominentní přátelé Dario Fo a Fabrizio de André. Od roku 1977 píše příspěvky na téma 
jídlo a pití, byl spoluzakladatel časopisu Gambero Rosso a La Gola.  9. prosince1989 vzniklo na 
základě jeho iniciativy v Paříži mezinárodní  non-profit, eco-gastronomic member-supported hnutí 
Slow Food. V roce 2004 založil v Turině projekt Terra Madre, (“eating is an agricultural act and 
producing is a gastronomic act.” ) pod patronátem Prinz Charlese. Prvního sjezdu se zúčastnilo 
přibližně 5000 zájemců. Další setkání se konaloa v roce 2006 und 2008. V roce 2009 byl promítnut na 
Berlinale dokumentarní film Terra Madre , jehož režisérem je  Ermanno Olmi. V roce 2007 in Puebla 
(Mexiko) byl Petrini zvolen na 4 roky prezidentem Slow Food International. (terramadre@slowfood.it) 
7 Jeremy Rifkin (* 1943) je americký ekonom, prognostik a environmentalista, politolog, publicista a 
filozof. Titul z ekonomie získal na Wharton School of Finance and Commerce na University of 
Pensylvania v USA. Titul z mezinárodních vztahů získal na Fletcher School of Law and Diplomacy na 
Tufts University v USA. Je autorem šestnácti knih pojednávajících o dopadech technologických změn 
na ekonomiku, pracovní sílu, společnost a životní prostředí. Zaobírá se dokumentací dlouhodobých 
trendů rozvoje a analýzou hlavních problémových oblastí společnosti a civilizace. Je představitelem 
teoretické ekonomické školy nová ekonomie. Rifkin pracuje čadu let jako poradce EU v otázkách 
hospodářství, změn klimatu a energetické bezpečnosti. Mimo jiné je spoluautorem EU’s “3rd I.R. long 
term economic sustainability plan”. Dne 27. března 2009 vystoupil Jeremy Rifkin v Praze v Městské 
knihovně. Jeho přednáška byla součástí Fóra pro kreativní Evropu. 
8 Pjotr Arkaděvič Stolypin (rusky Пётр Аркадевич Столыпин) (14. dubna 1862 Drážďany, Sasko – 18. 
září 1911 Kyjev, Carské Rusko) byl ruský předrevoluční politik a ministerský předseda Ruska v letech 
1906 až 1911. Stolypinovy zkušenosti s politickou správou Ruska, znalost hospodářských a sociálních 
poměrů země i revoluční atmosféra v roce 1905 přispěly k tomu, že po roce 1906 Stolypinova vláda 
navrhla především zavedení agrárních reforem, které chtěly Rusko na jedné straně zmodernizovat a 
na druhé straně zabránit dalšímu revolučnímu výbuchu. Především po roce 1991 je postava Pjotra 
Stolypina v Rusku oceňována, a to především díky jeho reformní politice i schopnosti stabilizovat 
ruskou politickou scénu mezi léty 1906 - 1911. Je považován za nejúspěšnějšího ruského premiéra 
předrevoluční doby. V roce 2008 byl v televizním hlasování zvolen druhým nejvýznamnějším Rusem 
ruských dějin, hned za Alexandrem Něvským a před Josipem Stalinem. Pro agrární elitu současného 
Ruska je od roku 2001 udělována Cena Pjotra Stolypina. 
Poznámka – referenčním příkladem pro popsaný model mohou sloužit statistická data Ruské 
federace. Statistická data, především O2, CO2, ploch lesů, plodné a erozní půdy, apod. lze také 
použít pro definici rizik pro planetu- 
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Možnosti zavedení útvaru interního auditu do podnik ů 

Possib ili ty of Integrating the IAS in companies 

Marianna Luzanová 

Abstrakt:  
Podle některých studií je dnes ve světě přibližně jeden milion pracovníků, kteří se v té či oné 
formě zabývají interním auditem. Jaké jsou cíle a výsledky této činnosti v podnicích?  
Úloha interního auditu jako řídícího systému podniku předpokládá kombinaci tří prvků: 
rozdělení moci, rotace personálu, využití a analýza účetních výkazů. Později se funkce 
interního auditu značně rozšířily, přeměnily se do organizace a koordinace činností 
směřovaných na zabezpečení stabilního vývoje aktiv (ve finanční oblasti), kontrolu 
pravdivosti účetních výkazů a zvýšení efektivity operací a činností, dodržování předepsané 
politiky a procesů ve společnosti.  

Klíčová slova: 
Interní audit, vnitřní kontrola, management kvality, certifikace, mezinárodní standardy.  

Abstract:  
According to some studies today in the world is about one million employees which deal with 
internal audit. What are the objectives and results of this function in enterprises? The role of 
internal audit as an enterprise management system is that it provides a combination of three 
elements: sharing authorities, rotation of employees, utilization and analysis of financial 
statements. 
Later, the functions of internal audit greatly expanded, transformed into the organization and 
coordination of activities directed to ensuring permanent development of the assets (in its 
financial part), checking the veracity of the accounts and increasing efficiency of operations 
and activities, compliance with prescribed policies and processes in society. 

Key words:  
Internal audit, international standards, internal control, quality management, certification.   

 

Úvod  
Pojetí vnitřní kontrola (která se později transformovala do podoby interního auditu) se 

objevilo v lexikonu na počátku 18. století, od té doby prošlo výrazným vývojem. Je nutné 
uvést pojem, který se používá ne ve smyslu standardů managementu kvality, ale pojem, 
který se vyvinul z profesních standardů mezinárodního Institutu interních auditorů IIA: „Interní 
audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání 
hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat 
jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti 
systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace“. 

Existuje názor, že interní audit je rentgenem výrobního procesu. „Prosvěcuje“ silné a 
slabé stránky činnosti organizace, je zdrojem životní síly organizace, nese určitý potenciál 
zabezpečující plynulé fungování a přežití v tržním prostředí.  
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Na druhou stranu, v současné době existuje mnoho organizací, ve kterých převládá 
spíše skeptický a kritický vztah k internímu auditu a k odborníkům z této oblasti.   

Tento článek je způsobem, dozvědět se o tom, proč podniky zavádí procesy a nástroje 
interního auditu a jaké cíle jsou sledovány ze strany vlastníků a manažerů organizace. A 
dále se pokusíme odpovědět na otázku, jak těchto cílů dosáhnout nejefektivnějším 
způsobem. Nabízí se další otázky pro diskuzi: Proč si řídící pracovníci zvyšují náklady 
integrování systému interního auditu? Proč jsou ochotni hradit dodatečně mzdové náklady 
interním auditorům a dalším pracovníkům, jichž se interní audit dotkne? 

V tomto článku se budeme zabývat právě interním auditem systému managementu 
kvality. Můžeme zdůraznit čtyři skupiny základních cílů: 

• Systém varování při zjištění nesouladů při provedení interního auditu systému 
managementu kvality, 

• Systém varování při zjištění nesouladů při provedení jiných kontrol a auditů, 
• Systém hodnocení souladu s vnitřními předpisy organizace, dodržení stanovených 

pravidel, snížení a eliminace rizik, zlepšení činnosti,  
• Systém hodnocení dodavatelů.   
V následujícím textu se budeme postupně věnovat jednotlivým přístupům k zavedení 

útvaru interního auditu v organizaci.    

Honba za certifikací 
První přímý a velice motivující faktor je zavedení procesů interního auditu za účelem 

splnit požadavky externího auditu. Standard ISO 9001:2000 v článku 8.2.2 stanovuje, že 
organizace musí provádět interní audity v určitých časových intervalech, aby se zjistilo, zda 
systém managementu kvality odpovídá jejím činnostem, požadavkům mezinárodního 
standardu a požadavkům kladeným na systém managementu kvality, který je vyžadován 
samotnou organizací. Je důležité zjistit, zda systém managementu kvality je integrován 
efektivně a je dodržován během provozu podniku. 

Je pravda, že interní audit pomáhá připravit se na externí kontrolu. Čím více nesouladů 
bude zjištěno, tím méně chyb a nedostatků se bude napravovat po provedení externího 
auditu. Kvalifikovaní interní auditoři vytvářejí přidanou hodnotu podniku při provedení 
podrobného a velice přísného auditu tím, že pomáhají projít procesem certifikace.  

Co je nutné zabezpečit pro realizaci tohoto plánu: 
• Podpora ze strany řídících pracovníků. Při přípravě organizace na externí certifikaci 

řídící pracovníci předávají své kompetence do rukou interních auditorů a doporučují 
ostatním zaměstnancům řídit se jejich pokyny.  

• Dostatečná kvalifikace auditorů a existence určité motivace. Ta motivace může 
spočívat v základním cíli interního auditu – odstranění nesouladů a nedostatků 
v činnosti podniku a získání požadovaného certifikátu kvality.  

• Soulad vnitřních předpisů organizace s požadavky ISO. To se především váže na 
poradce organizace, proto je nutné pečlivě vybírat poradenské služby.  

 

Kontroly 
Druhý a obecnější motivační faktor vytvoření útvaru interního auditu je eliminace, nebo 

zamezení problémů při jiných kontrolách. Všechny organizace podléhají povinnosti 
absolvovat kontroly vyplývající z platných právních předpisů: hygienické kontroly, požární 
ochrana a bezpečnost práce, finanční a celní kontroly, kontroly prováděné Českou obchodní 
inspekcí apod. Všechny typy kontrol předpokládají určitá rizika spojená především 
s opatřeními nebo sankcemi, až odnětím licence, zastavením činnosti organizace a trestním 
stiháním odpovědných pracovníků. Proto je důležité zavést rozšířenou funkci interního 
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auditu, která předpokládá kontrolu nesouladů s vnitřními předpisy, ale též soulad 
s požadavky vnějších kontrol prováděných v souladu s obecně závaznými předpisy.   

Podobná rozšířená funkce interního auditu předpokládá též rozšířenou kvalifikaci 
interních auditorů. Ne vždycky interní auditor bude kompetentní ve všech oblastech 
podléhajících kontrolám. Je účelné angažovat technické odborníky, specialisty z jiných 
orgánů, kteří se lépe vyznají v problematice.  

Stoji za zmínku, že při první a druhé variantě není možné očekávat a požadovat od 
auditorů „zázračné“ výsledky. Interní audit jenom zjišťuje nesoulady se stanovenými pravidly. 
Pokud jsou tato pravidla špatná, je důležité řešit problém zásadnějším způsobem – změnou 
vnitřních předpisů a směrnic organizace.  

Postupn ě ke zlepšení 
Interní audit hraje významnou roli při zlepšení výkonnosti podniku, určení potenciálu, 

zjištění možnosti zlepšení a uskutečnění změn vedoucích ke zlepšení. Třetí důvod zavedení 
útvaru interního auditu předpokládá ještě větší nadsazenost a kvalifikaci interních auditorů.  

V tomto modelu existuje též pravděpodobnost zapojení vnějších odborníků. Interní 
auditor uskutečňuje de fakto vnitřní benchmarking, přenos lepších praktik a zkušeností 
z jednoho oddělení do druhého. V aktivní a efektivní společnosti se tyto zkušenosti předávají 
každopádně (za podmínky dobrého vnitřního komunikačního systému v organizaci). Ve 
„špatné“ organizaci připomínky auditora stejně nebudou brány v úvahu. V tomto případě 
funguje plán odstranění největších nesouladů, ale už nezbývá čas na implementaci zlepšení. 
Vysoce kvalifikovaný auditor z vnějšího okolí má větší zkušenosti z jiných společností, 
pozná, jaká schémata fungování by se mohla osvědčit v dané společnosti.       

 

Schémata organizace útvaru interního auditu ve spole čnosti 
Praktiky západních organizací doporučují tři schémata organizace útvaru interního 

auditu ve společnosti: 
• Zřízení vlastního útvaru 
• Využití služeb externích odborníků (například z hlavní kanceláře mateřské 

společnosti) 
• Zapojení vnějších expertů z oblasti interního auditu 
Podle výzkumu provedeného společností Ernst & Young, největší procento velkých 

společností využívá první varianty. Nejméně často se vyskytují případy využití služeb 
externích odborníků.  

Co se týče efektivních kroků při provedení interního auditu, chtěli bychom zdůraznit 
některé z nich a vyjmenovat nástroje, které zlepšují proces provedení auditu a výsledky.  

• Při pokusech rozšířit cíle auditu a neomezovat se na pouhé zjištění nesouladů se 
otevírá jiná dimenze, která se nazývá auditem procesů. V prvním případě ověřujeme 
občas nesouvisející požadavky standardů nebo jiných požadavků vnějšího okolí; 
v případě rozšířeného auditu postupně zjišťujeme celou posloupnost činností ve 
výrobním procesu. V průběhu interního auditu je nutné zapojovat nejaktivnější 
specialisty z procesu odběratelů, kteří vědí o všech slabých stránkách ve své 
činnosti a mohou vyjmenovat kritické ukazatele v tomto procesu.   

• Může se využít zapojení interních auditorů ze společností působících v příbuzných 
oblastech (za podmínky, že nejsou přímým konkurentem auditované společnosti). 
Tímto získáme nový pohled profesionálů na naši činnost a můžeme využít 
zkušeností podobných organizací.  
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•  Má význam občasné zapojení do provedení auditu představitele systému 
managementu kvality ze strany řídicích pracovníků. Toto může zvýšit hodnota 
provedeného interního auditu.  

• Je důležité neuplatňovat administrativní sankce za chyby auditorů, které vedly 
k nesouladům (přílišná přísnost může vést k tomu, že příště chyba bude utajena). Je 
nutné uplatňovat sankce v tom případě, pokud nebudou podniknuty žádné kroky 
k odstranění zjištěných nedostatků a chyb.   

• V auditorské zprávě je nutné zvýraznit sloupec „příčiny nesouladů“. Tento sloupec 
opakovaně připomíná auditovanému subjektu, že je nutné vypracovat právě 
nápravné strategie a zamezit výskytu podobných chyb v budoucnosti.  

• Je možné se poučit z úspěšných zkušeností významných certifikačních orgánů, 
dávat pozor na formy dokumentů, metody provedení auditů, metody přípravy a 
zajištění kvalifikace auditorů, tj. na veškeré nástroje používané těmito orgány.  

• Velice účinným nástrojem je využití dotazníků při provedení interního auditu. 
Vyhodnocení odpovědí respondentů poskytuje transparentnější pohled na samotný 
proces auditu, poskytuje možnost nastavení správného průběhu kontroly.  

• Velice důležité je použití pojmů a výrazů pochopitelných pro všechny objekty auditu. 
Není možné používat odborné výrazy, pokud pracovníci neznají význam těchto slov.  

• Musíme si uvědomit, že interní audit je proces, který snižuje rizika, ale nemůže je 
stoprocentně odstranit. Především si to musí uvědomit řídící pracovník. Jsou 
příklady, když řídící pracovníci spoléhají na systém managementu kvality natolik, že 
nepřipouštějí žádnou chybu v organizaci. Cílem efektivního systému interního auditu 
je vytváření procesů, s jejichž pomocí včas zjistíme a odstraníme chyby a nedostatky 
v systémech a přispějeme k efektivnější činnosti celého podniku.  

• Další možností je automatizace činnosti interního auditu. Odborníci z různých oblastí 
si často stěžují na značnou byrokracii v této oblasti. Přitom se většina času věnuje 
právě na papírování a zařizování dokumentů, než na samotný proces. Je důležité 
sestavit především plán auditu, v průběhu provedení auditu je nutné sestavit report a 
protokol, na konci auditu poskytnout výstup provedeného auditu ve formě auditorské 
zprávy. V současné době je možné pořídit si speciální programy, které budou 
přispívat k rychlejšímu vyřízení povinných záležitostí, zejména papírování. 

Správná volba 
Poslední přístup k internímu auditu se může realizovat paralelně s prvními třemi 

přístupy. Jedná se o provedení interních auditů v dodavatelských společnostech. V poslední 
době tento aspekt nabývá na významu. Je evidentní, že ne v každém případě a při každé 
objednávce je nutné využívat tohoto nástroje, ale v případě klíčových dodavatelů a velkých 
objednávek je to velice účinný nástroj. Stále převládá názor, že pokud se partner ukázal být 
nedůvěryhodným, je to chyba organizace, ne partnera. Právě organizace vybírá dodavatele 
a posuzuje veškerá rizika spojená s partnerstvím. Provedení kontroly druhé strany je tím 
předcházejícím nástrojem začínající spolupráce. V tomto případě je mnohem jednodušší 
výběr kompetentních auditorů: hlavním auditorem může být profesionální interní auditor 
organizace, který zná proces auditu a může efektivně organizovat tuto činnost; technickými 
odborníky mohou být specialisté, kteří mohou ohodnotit činnost dodavatele. Interní auditor 
v tomto případě nemá přednostní roli, ale pouze organizuje proces auditu.  

Co se týče dalšího vývoje interního auditu, tak dle již zmíněného výzkumu společnosti 
Ernst & Young by většina respondentů chtěla, aby se jejich útvary interního auditu více 
věnovaly takovým otázkám, jako hodnocení podnikových procesů, rizik a efektivity činnosti, 
faktorů spojených s informačními technologiemi.  

Chtěli bychom zmínit, že tam, kde je vyžadována externí kontrola v souladu 
s mezinárodními standardy řady ISO, resp. s jinými normami, je provedení interního auditu 
nutností. Z toho vyplývá, že se náklady na tyto procesy stejně objeví. Nabízí se otázka, jakou 
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výhodu můžeme získat v důsledku realizace těchto investic? Minimálně bychom se mohli 
připravit na proces externího auditu, v nejlepším případě bychom zlepšili celkové postavení a 
efektivnost v organizaci. A proto můžeme vyvodit, že je nutné rozšiřovat funkce interního 
auditu a vybrat si třetí uvedenou strategii.  

Vytvoření systému interního auditu v souladu s metodologií ISO 19011 představuje 
velice efektivní nástroj pro provedení interních auditů. Ve standardu je stanoveno, že 
nehledě na to, že je mezinárodní standard používán pro audity systému managementu 
kvality, jeho uživatelé mohou adaptovat nástroje a pokyny obsažené v tomto standardu do 
jiných typů auditů, včetně auditů jiných systémů managementu.  

V současné době je existence útvaru interního auditu v organizaci považována za 
efektivní faktor bez ohledu na to, zda v organizaci je zaveden systém managementu kvality 
nebo ne. Existence útvaru interního auditu zvyšuje důvěryhodnost a přispívá k lepšímu 
vnímání organizace ze strany investorů. V návaznosti na činnost interních auditorů se vyvíjí 
nejlepší praktiky corporate governance, nakonec se postupně přechází od pouhé kontroly 
k integrovaným systémům řízení v organizaci, propojení všech procesů a zavedení auditů 
všech oblastí činnosti.  
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Regionální politika EU zaměřená na ochranu životního 
prostředí 

EU regional policy focused on environment protection 

Ing. Daniela Spiesová 

Abstrakt:  
Regionální politika má mezi společnými politikami Evropské Unie svou nezastupitelnou 

pozici. Objemem finančních prostředků plynoucích z rozpočtu Unie na účely regionální 
politiky zaujímá druhé místo hned za společnou zemědělskou politikou. Tyto prostředky jsou 
vynakládány na splnění cílů, jako je vyvážený sociálně-ekonomický rozvoj regionů, 
zlepšování životních podmínek, zodpovědné zacházení s přírodními zdroji a v neposlední 
ochrana životního prostředí. 

Tato práce pojednává o politice Evropské unie zaměřené na vybranou oblast ochrany 
životního prostředí – na problematiku změny klimatu. Na evropské regiony stále více doléhají 
důsledky změny klimatu i nové problémy s dodávkami energie a energetickou účinností.  

Kromě reformy ekologických daní existuje systém emisních povolenek: EU ETS 
(Emission Trading Scheme) - Evropský systém obchodování s povolenkami na emise oxidu 
uhličitého, který by měl sloužit jako nástroj v boji proti změně klimatu s podmínkou, že by měl 
být zároveň ekonomickou motivací pro producenty emisí využívat svých zdrojů k inovaci 
ekologických technologií.   

Snaha příspěvku je přiblížit tento nástroj EU využívaný v boji proti změně klimatu a 
zmapování jeho důsledků na vybraný region.  

Klíčová slova:  
Evropská unie, regionální politika, ochrana životního prostředí, EU ETS 

Abstract:  
Regional policy has unique position among EU common policies. Financial volume 

dedicated to the regional policy from EU budget occupies the second place just after 
agricultural policy. These funds are used for the purpose of achieving goals like balanced 
social-economic development of regions,  responsible use of natural resources and last but 
not least protection of the environment . 

This paper deals with EU policy in selected area of the environment protection – climate 
change protection. European regions are increasingly affected by the climate change and 
issues related to energy supplies and energetic efficiency. 

One of EU tool for improving environment is emission allowances system: EU ETS 
(Emission Trading Scheme). European system for CO2 emissions trading should serve as a 
tool in struggle against climate change and at the same time it should bring economic 
motivation for emission producers to use their resources for technology innovations. 

Purpose of this contribution is to introduce tool used by EU in struggle against climate 
change and map its impact on selected region. 

Key words:  
Regional EU policy, climate protection, emission trading scheme 
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Úvod  
Na období 2007–2013 bylo vyčleněno historicky nejvíce prostředků na iniciativy, které 

jsou šetrné k životnímu prostředí. Musíme brát na zřetel, že změna klimatu ovlivňuje každé 
z nás. 7 % obyvatel Evropské unie dnes žije v záplavových oblastech a přibližně 9 % v 
oblastech, kde nezaprší přes 120 dní v roce. Kombinace těchto různých dopadů změn 
klimatu může ohrožovat kvalitu života obyvatel a zároveň může dojít k poklesu hospodářství 
díky poklesu sektoru zemědělství či cestovního ruchu v dané oblasti.  

Tím, že se bude investovat do ochrany životního prostředí, lze zvýšit hospodářský růst. 
Tyto investice mohou být v podobě rozvoje do ekoturistiky nebo podpor na výměnu starých 
technologiích za nové, ekologické. Zároveň je důležitá propagace efektivního využívání 
energie či zvyšováním přitažlivosti lokalit ochranou přírodních stanovišť.  

Již od začátku roku 2005 se EU stala globálním aktérem na poli záchrany životního 
prostředí. Aktuální nástroj EU využívaný v boji proti změně klimatu je obchodování 
s emisními povolenkami. „Evropský systém emisního obchodování (EU ETS) je v 
současnosti celosvětově největší fungující systém obchodovatelných povolení na světě. Do 
EU ETS je zahrnuto téměř 12tis. zařízení ze sektorů energetiky, výroby oceli a železa, 
cementu a vápna, celulózy a papíru, sklo-keramického a rafinérií. Systém pokrývá více než 
2 miliardy tun emisí CO2.“(MZV, 2008) 

Cíl a metodika 
Dílčím cílem příspěvku je seznámit čtenáře s politikou EU v problematice ochrany 

klimatu. Pro splnění tohoto cílu byl účelně vybrán region – Česká republika. Od 1.1.2013 
začíná třetí období systému obchodování s emisními povolenkami, které přináší mnoho 
změn. Souhrnným cílem je analýza důsledků těchto změn na vybraný region.  

Podklady jsem získávala především studiem literatury a setkáním s kompetentní osobou 
na ministerstvu životního prostředí. Jako stěžejní materiál byly použity webové stránky 
Evropské komise, Ministerstva životního prostředí a Energeticky regulačního úřadu 

Systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) 
Tento systém stojí na třech důležitých zásadách: je určen emisní strop, podniky v daném 

odvětví mají povinnost se zapojit do systému a tento systém přesahuje i hranice EU (je 
kompatibilní s Kjótským protokolem). Emisní strop způsobí, že některé firmy nebudou mít 
povolenek dostatek a musí je tudíž nakupovat od jiných společností, které svoje emise 
udržely pod možnou úrovní zaručenou povolenkami.  

Mezi základní funkce systému patří vymezení regulovaných sektorů a látek (CO2 aj.), 
definice redukčních cílů, alokace a přidělování emisních povolenek (tato funkce způsobila 
počátek obchodování) apod. 
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Obr. 1:  Hlavní cíle EU při ochraně klimatu 

Zdroj: KREJČIŘÍKOVÁ Z., Evropská energetická politika z pohledu 
energetické společnosti , 21.8.2008 
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Implementace systému v ČR 
Odstavec. Česká republika implementovala evropskou směrnici 2003/87 zákonem č. 

695/2004 Sb. O podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 
Zákon konkretizuje ty oblasti, které evropská směrnice ponechává na vlastním rozhodnutí 
členské země. Nařizuje Ministerstvu životního prostředí zajistit fungování systému 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.  

MŽP má za úkol zejména:  
• Vystavovat povolenky vzhledem k vypouštění emisí 
• Podávat vládě společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR návrh NAP 

(Národní alokační plán) 
• Vydat rejstřík provozovatelů, kteří nedodržují stanovené povinnosti dané tímto 

zákonem 
• Uzavírat mezinárodní dohody s členskými zeměmi EU i s ostatními státy a prodeji 

(příp. odkupu) přebytkových povolenek 
 

Dopady EU ETS na region ČR 

Klimaticko – energetický balíček 
Dne 16. prosince 2008 byl schválený EU klimaticko – energetický balíček. Konečná 

verze balíčku byla zpřístupněna 5. června 2009.  
Nejdůležitější změny obsažené v balíčku jsou zásadní revize systému ETS, např. 

zpoplatnění povolenek (obchodování na evropské burze), zvýšení podpory obnovitelných 
zdrojů energie, kladení vyššího důrazu na kvalitu paliv, rozšíření působnosti odvětvově i 
geograficky (rozvojové státy aj.), harmonizace pravidel (např. schválení celoevropského 
stropu emisních povolenek – namísto jednotlivých NAP), vykazování (monitorování) a 
kontrola množství emisí aj.  

Jednání o tomto balíčku nebylo jednoduché, neboť Unie požadovala, aby si podniky již 
v roce  opačný postoj vůči tomuto návrhu a požadovala spíše pozvolný náběh aukciovaného 
množství z 20 % v roce 2013 na 100 % v roce 2020. Předtím v tzv. prvním a druhém 
obchodovacím období (2005-2007 a 2008-2012) byly povolenky přidělovány zařízením 
zdarma.  

Byl dohodnut kompromis, který způsobí snížení emisí v průmyslových oblastech a 
zároveň zohledňuje i jiné výchozí podmínky především v technologických aspektech u 
jednotlivých států EU. Podíl nakupovaných povolenek bude narůstat postupně – v roce 2020 
bude činit 70%. Navíc se členské státy dohodli, že z principu solidarity rozdělí mezi státy, 
které splnily podmínky již předem, 10% z celkového množství emisních povolenek. Pro ČR 
tak získá 24 milionů povolenek zdarma. 

Přínosy  klimaticko – energetického balíčku pro region ČR 

Snížení emise skleníkových plynů  
EU se zavázala snížit své celkové emise do roku 2020 minimálně o 20 % v porovnání s 

úrovní v roce 1990 a až o 30 %, pokud se v rámci nové celosvětové dohody o klimatu 
zavážou ke srovnatelnému snižování i další rozvinuté země. Tento závazek platí pro 
všechny členské země EU, tudíž i pro Českou republiku. Samozřejmě snížení emise 
skleníkových plynů má příznivý dopad na život obyvatel a jejich prostředí. 

Snížení energetické náročnosti a zvýšení zisků díky zahraničnímu obchodu 
Z fosilních paliv se dnes v ČR těží v podstatě jen hnědé uhlí (cca 50 mil. tun za rok) a 

jeho podíl na krytí energetických potřeb státu dosahuje cca 50 %. Ostatní fosilní paliva (ropa, 
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zemní plyn), kryjící druhou polovinu spotřeby primárních paliv, je nutno dovážet. Odhadují se 
vlastní zásoby na 30 let, poté budeme plně závislí na dovozu popř. na produkci sluneční či 
jadernou energii. Tím, že se bude produkovat paliva z OZE, získáme částečnou 
samostatnost a ušetříme za dovoz, který značně zatěžuje bilanci zahraničního obchodu. 

Podpora udržitelného rozvoje a zvýšení energetické bezpečnosti 
Výraz „udržitelný rozvoj“ je  definován jako rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, 

aniž by omezoval možnosti budoucích generací uspokojit své potřeby. Přírodní prostředí je 
pod tlakem lidských aktivit. Je nyní velkou výzvou naplňování současných potřeb s ohledem 
na snižování dopadů na životní prostředí. Základní součástí této výzvy je zachování 
živoucích a hmotných zdrojů planety a její rovnováhy. Pokud se klima, z důvodu globálního 
oteplování, vychýlí ze současné rovnováhy, nemusí už nikdy být možné vytvořit kvalitní život 
za pomoci všech dostupných ekonomických i jiných nástrojů. EU se pomocí EU ETS snaží 
zajistit dostatek energie bez nežádoucích dopadů na prostředí.  

Sociální důsledky: zvýšení zaměstnanosti 
Obchodování s emisními povolenkami by měl v dlouhodobém horizontu přinést zvýšení 

zaměstnanosti, díky vytvoření nových míst (v zemědělství, na finančním trhu, při vývoji 
nových „zelených“ technologiích, poradenství, cestovní ruch apod.). Krátkodobě však může 
dojít ke zvýšení nezaměstnanosti a to především díky zvyšujícím se nákladům firem, které 
budou kompenzovat nižší výrobou či snížením stavů pracovníků.  

Rozvoj vědy a výzkumu 
Vzhledem ke snaze obměnit staré technologie za více efektivní, je rozvoj vědy a 

výzkumu velmi aktuální téma. Také je zde potenciál k vytvoření nových pracovních míst, ale 
zároveň výzkum takové technologie zatěžuje státní rozpočet. Tyto investice se však 
z dlouhodobého hlediska mohou vrátit v podobě úspor firem nebo možnosti exportu zelených 
technologií do zahraničí.   

Ušetření nákladů firem (dlouhodobý pohled): 
Nesporný fakt je, že snížení stropů emisí způsobí vyšší motivaci pro firmy vyrábět 

efektivněji s cílem minimalizovat náklady. Evropská Komise balíček schválila s tím, že 
náklady na zavedení opatření nepřekročí 1% HDP v roce 2020. Komise současně tvrdí, že v 
případě nečinnosti by byly náklady později několikanásobně vyšší.  

Na území České republiky je přibližně 400 provozovatelů, které potřebují vlastnit emisní 
povolenky. Tyto firmy vytvářejí místa pro deseti tisíce lidí. Tím, že v budoucnu ušetří náklady 
díky efektivní výrobě, může se počet zaměstnanců zvýšit. Zároveň se pravděpodobně zvýší 
konkurenceschopnost podniků a  HDP České republiky. 

Nebude docházet k „windfall profits“ 
Za  poslední roky docházelo v České republice k přebytku emisních povolenek a pro 

většinu českých podniků tedy vzniká možnost tento nadbytek prodat do zahraničí a opatřit si 
tak dodatečné zdroje financí. 

Dle informací Operátoru na trhu s elektřinou celkové emise CO2 podniků, zapojených do 
obchodování s emisními povolenkami na území České republiky, byly v roce 2009 73,8mil 
tun CO2, tj. o 9% nižší než v roce 2008.  

Počet alokovaných povolenek za rok 2009 bylo 86,1mil tun CO2. Pokud počítáme 
s průměrným kurzem CZK/EUR za rok 2009 26,4Kč a průměrnou cenou emisních povolenek 
14Eur, tak firmy dostaly minulý rok zdarma navíc 12,3 mil povolenek v celkové hodnotě 4,5 
miliardy Kč (172,2 milionů Eur). Zároveň je v ceně produktu (elektřina) zohledněna i cena 
povolenek, které podnik měl přidělené zdarma (tzv. windfall profit). Takto jednoduše získaná 
dodatečná marže vedla ke snížení konkurenceschopnosti podniků, neboť nebyly motivovány 
nabízet produkt efektivněji. To by se aukcí povolenek mělo změnit. 
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Rizika  klimaticko – energetického balíčku pro ČR 

Vysoká investiční náročnost 
Roční náklady v České republice na naplňování všech opatření vedoucí ke snižování 

emisí (nad rámec klimaticko – energetického balíčku) budou v roce 2020 dosahovat 700 
milionů eur v dnešních cenách (21,6 miliardy Kč). Tato částka tak představuje přibližně 0,3 % 
budoucího HDP (EUROSKOP, 2008). Tato částka je však jen odhad, který se každý rokem 
snižuje.  

Pravděpodobnost zvýšení cen elektřiny (až o 10-15%) 
Obchodování s emisemi CO2 může být pro podnik hrozba nebo naopak příležitost. Závisí 

na jejich strategii a na znalosti dané problematiky. Za významný dopad EU ETS 
na rozhodování podnikatele lze považovat způsob, jakým zvyšuje náklady, které vznikají 
z potřeby investovat do zelených technologií nebo pořizovat nové povolenky. 

Takto vzniklé náklady si podnikatelé mohou kompenzovat třemi způsoby: Přenesení 
nových nákladů na koncového uživatele produktu, tj. růst ceny výrobků; přenesení nových 
nákladů na dodavatele, tj. nižší spotřeba zdrojů a třetí způsob je přenesení nových nákladů 
na akcionáře, vlastníky provozoven, tj. nižší výnosy a následně zisk. Zvýšení cen energie 
bude zatěžovat rozpočet spotřebitelů a to může vést k poklesu agregátní poptávky.  

Přesun průmyslu do třetích zemí (mimo EU) 
Toto riziko velmi ohrožuje ekonomiku regionů. Mimo EU (např. na Ukrajině) mají firmy 

velkou svobodu ve vypouštění emisí do ovzduší. Nejsou zahrnuté v EU ETS, a proto nemusí 
plnit schválené závazky. Tento odliv firem může narušit národní ekonomiku, díky zvýšení 
nezaměstnanosti, snížení agregátní nabídky, inflace a snížení hrubého domácího produktu. 

Riziko likvidace chemických průmyslových sektorů 
Svaz chemického průmyslu ČR považuje za mimořádně závažné očekávané dopady 

navrhované změny přidělování povolenek na formu aukcí zejména pro energeticky náročná 
odvětví, jakými jsou mimo jiné i sektory rafinérie a průmyslové chemie. 

Aukce jako základní nástroj alokace povolenek na vypouštění skleníkových plynů by 
znamenaly  významný dodatečný náklad chemického průmyslu.  

Studie dopadů zavedení aukcí jako základního nástroje přidělování povolenek na emise 
oxidu uhličitého pro sektory rafinérií a chemického průmyslu ukazuje, že náklady na nákup 
emisních povolenek podniků obou sektorů zařazených do evropského systému obchodování 
s emisemi CO2  a nově též s N2O se budou v případě zavedení aukcí od roku 2013 bez 
přechodného období pohybovat v rozmezí 7,4 - 15,6 mld Kč.ročně.  

U vybraného vzorku podniků hodnocených ve studii se tedy dodatečné náklady budou 
pohybovat v rozmezí 1,2 - 2,6 násobku současného zisku uvedených podniků.Takovou 
úroveň dodatečných nákladů lze oprávněně považovat za likvidační. 

I v případě uplatnění přechodného období 2013-2019 s dílčím přídělem povolenek 
zdarma se budou tyto náklady pohybovat v rozmezí 5,4 - 11,4 mld. Kč. ročně, tedy cca 1 - 2  
násobku současného zisku podniků chemického průmyslu zařazených do EU ETS (Svaz 
chemického průmyslu ČR, 2008) 

Shrnutí 
Jak můžeme vidět, snaha o zlepšení přírodních podmínek na Zemi má konkrétní rozměr 

v podobě nově schváleného klimaticko – energetického balíčku, jehož dopady mohou být jak 
pozitivní tak i negativní. 

O problematice emisních povolenek se velmi diskutuje. Existují zastánci i odpůrci 
nového systému. Největší odpůrci jsou čeští průmyslníci, kteří tvrdí, že zavedení aukcí všech 
emisních povolenek povede v konečném důsledku ke krachu firem  a výraznému zvyšování 
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cen, které pocítí i koncoví spotřebitelé. Další argumenty proti systému jsou, že už nyní mají 
málo prostoru ke snižování emisí, a že přísná pravidla povedou k přesunu mnoha továren za 
hranice Unie, kde budou vypouštět CO2 bez problémů dál. Tento proces ohrozí velký počet 
pracovních míst v členských státech EU. (EUROACTIV, 2008) 

Oproti tomu zastánci poukazují na fakt, že tento systém pomáhá k zlepšování životního 
prostředí a zároveň naskytuje možnost firmám navýšení zisku prodejem emisních povolenek 
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Analýza možností dotačního financování zemědělských 
podniků v České republice   

Analysis of Subsidy Possibilities for the Agri Business in 
Czech Republic    

Romana Hanáková  

Abstrakt:  
Tento příspěvek se zabývá možnostmi financování zemědělských podniků v České republice 
prostřednictvím dotací v programovém období 2007 – 2013. Jedná se zejména o výčet 
dotačních titulů používaných v daném období.  

Klíčová slova:  
Společná zemědělská politika, dotace, program rozvoje venkova  

Abstract:  
The article deals with the analysis of subsidy possibilities for the Agri Business in Czech 
Republic in programming perior 2007 – 2013. There are all the subsidy těles which can be 
used in this programming period.  

Key words:  
Common Agriculture Policy, subsidies, Rural Development Programme  

Úvod  
Společná zemědělská politika je jedním z nejzávažnějších témat agendy Evropské unie. 

I když tato politika prošla řadou reforem, i nadále se diskutuje o tom, zda zemědělství 
příslušné členské země a za jakých podmínek má být dotovatelné. Otázkou také je, jak 
peníze určené na zemědělství a rozvoj venkova, by měly být rozdělovány mezi zemědělské 
podniky. Hlavní otázkou je také to, o co by měla společná zemědělská politika usilovat. 

Společná zemědělská politika patří mezi nejdůležitější agendy Evropské unie. Jejím 
cílem je podpora zemědělské produkce a rozvoje venkova. Tato politika je nejstarší 
a zároveň také nejdražší politikou.     

Společná zemědělská politika (dále SZP) měla být původně základním pilířem evropské 
integrace. SZP se původně opírala o tři základní principy, a to zaručovat zemědělským 
producentům výkup jejich produktů za předem známou a dohodnutou cenu, která bude 
zaručovat zisk, druhou prioritou se stala ochrana vnitřního trhu prostřednictvím celních sazeb 
(jednalo se o ochranu proti dovozům) a poslední prioritou bylo zvýhodnění evropské 
produkce na světových trzích (jednalo se zejména o poskytování finančních podpor pro 
vývoz.  

Společná zemědělská politika zažila i svůj úspěch v době, kdy vysoké výkupní ceny 
a programy zemědělcům zajistily zvýšení produkce a úbytek zaměstnanců v daném oboru. 
Zároveň byla SPZ velmi úspěšná, protože zajistila spotřebitelům široký sortiment kvalitních 
potravinářských výrobků za přiměřené ceny. Došla však k situaci, kdy na trhu bylo více 
potravin, než bylo možné spotřebovávat. Evropa proto začala část své produkce vyvážet.  
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Důvody pro podporu zemědělství  
Jak uvádí Bečvářová, jedná se o odůvodnění transferů finančních prostředků do 

zemědělství, které souvisejí s redistribucí důchodů vytvořených v dané ekonomice.  
Jedná se zejména o:  
• Strukturu a rozmístění podnikatelských subjektů, které jsou charakteristické velkým 

počtem samostatných výrobců, kteří jsou převážně vázáni na půdu. To z hlediska 
trhu sice vytváří podmínky dokonalé konkurence (tj. nemonopolní prostředí) v dané 
fázi komoditních vertikál, ale minimalizuje také vliv zemědělských výrobců na tvorbu 
ceny v podmínkách vnější nedokonalé konkurence. Struktura a rozmístění 
podnikatelských subjektů také omezuje možnost využití špičkových technologií 
a technik spojených s koncentrací výrobních faktorů, které přesahují velikost 
výrobních jednotek, stejně tak zvyšuje nároky na kapitálové vybavení 
podnikatelských subjektů a vyžaduje sladění dodávek ucelených jednotných partií 
zemědělských surovin pro další zpracování.  

• Vliv přírodních podmínek a meziročních výkyvů počasí. Jedná se zejména 
o nestejné účinnosti výrobního faktoru (půda), dále pak riziko negativních vlivů 
počasí, stejně tak i riziko napadení rostlin a zvířat chorobami a škůdci.  

• Relativně nízká cenová pružnost poptávky po potravinách.  
• Nízká pružnost nabídky zemědělských produktů způsobenou biologicky 

determinovaným výrobním a reprodukčním cyklem zemědělství.  
• Snížení podílů výdajů spotřebitelů na potraviny při současném růstu příjmů.  
• Relativní nemobilita práce v zemědělství, která i při zásadních změnách, projevuje 

tendenci k setrvání na místě, zejména v hospodářstvích typu rodinných farem, 
vyvíjejících se evropskou cestou.  

 
Důležitost podpory zemědělství v jeho produkční a mimoprodukční dimenzi zdůvodňuje 

Grega (2005), kdy uvádí ze pro opodstatněnost zemědělských dotačních programů je možné 
použít tři ekonomické argumenty vyplývající z Paretovy optimality, a to:  

• deformace na domácím trhu s výrobky a výrobními faktory,  
• cenová nestabilita zemědělských produktů,  
• argument nerozvinutého odvětví.  
 
Typickým nástrojem podpory zemědělství v rámci konkrétní agrární politiky jsou dotace. 

Obecně je lze definovat jako transfery odrážející změny v rozdělování důchodu, které nejsou 
spojeny s tokem zboží a služeb (Bečvářová, 2008). Mohou být obecně klasifikovány jako 
zásah do alokačních sil cenového mechanismu (Grega, 2004)   

Hlavní nástroje Společné zemědělské politiky  
Ke komplexním nástrojům regulace zemědělského trhu patří zejména přímé platby, 

intervenční opatření (nákup, prodej, podpora soukromého skladování), kvótní systémy, 
vývozní a dovozní licence, vývozní subvence a strukturální prostředky. 
 
Přímé platby 

Přímé platby zemědělským podnikům mají v dnešní době klíčovou roli. Přímé platby byly 
původně zavedeny jako kompenzace poklesu cenové podpory, který byl zaveden reformou 
CAP z roku 1992. Ve všech státech EU platí pro přímé platby stejná pravidla. Evropská unie 
často přímé platby podmiňuje splněním zvláštních požadavků s ohledem na životní prostředí 
a přírodu. Přímé platby jsou nárokové, ale je nutné o ně požádat. V dnešní době jsou 
vypláceny přímé platby na podpory na orné půdě (a to např. obilí, olejniny, bílkovinná krmiva, 
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len atd.). Součástí přímých plateb jsou také prémie na krávy bez tržní produkce mléka, 
zvláštní prémie na býky, voly. Všechny přímé platby jsou uvedeny v příloze Nařízení 
1259/99.  

Přímé platby v dnešní době zahrnují jednotnou platbu na plochu, oddělenou platbu za 
cukr a rajčata a národní doplňkové platby (Top Up), které slouží  k dorovnání jednotné platby 
na plochu na úroveň starých členských států EU. Žádosti o tento typ podpory jsou podávány 
českými zemědělskými firmami formou tzv. jednotné žádosti každoročně do 15.5. 
 
Intervenční ceny a nákupy  

Intervenční cena představuje nejnižší možnou cenovou úroveň pro vnitřní trh EU, jakou 
mohou zemědělci za svoji produkci dostat. Intervenční cena je stanovována Radou vždy pro 
celý hospodářský rok a platí pro celé území EU. Jestliže skutečná tržní cena na vnitřním trhu 
klesne pod hranici intervenční ceny, začnou státní intervenční místa za tuto garantovanou 
cenu zemědělské produkty bez množstevního omezení vykupovat. Cílem intervenčních cen 
je většinou zajistit stabilitu trhů a producentům garantovat určitou cenovou hladinu. V případě 
nerovnováhy na trhu (převis nabídky nad poptávkou) je přebytek na trhu buď exportován se 
subvencí do třetích zemí, nebo stažen z trhu formou intervenčního nákupu, resp. podporou 
soukromého skladování. Tento nástroj se uplatňuje zejména u obilovin, mléčných výrobků, 
hovězího masa, ovoce a zeleniny, cukru, vepřového, skopového a kozího masa a vína. 

 
Kvótní systémy 

Kvóta představuje maximální garantované množství produkce, na něž se vztahovaly 
zaručené ceny. Překročení této hranice má za následek pokles ceny v následujícím roce. 
Kvóty existují pro mléko, cukr, isoglukózu, bramborový škrob a tabák. Smyslem je omezit 
určitým způsobem nadprodukci a zároveň v rámci stanovených kvót poskytnout 
producentům garantovaný odbyt a finanční jistotu. 
 
Vývozní subvence a dovozní a vývozní licence na zemědělské výrobky a potraviny 

U vybraných zemědělských produktů jsou poskytovány za definovaných podmínek 
vývozní subvence při exportu do třetích zemí. Výše subvence může být závislá na destinaci 
vývozu. Subvence umožňují určitou konkurenceschopnost evropských zemědělských 
produktů na světovém trhu, neboť světové ceny jsou většinou nižší. Současně s tím je 
obchod se třetími zeměmi upraven systémem tzv. zemědělských licencí na dovoz a vývoz. 
Vývozní subvence je spojena s vývozní licencí a zároveň znamená nejen právo, ale 
i povinnost zboží ve stanovené době, kvalitě a množství skutečně vyvézt. 

 
Finanční asistence Orientační sekce Evropského zemědělského orientačního 
a záručního fondu 

Jedná se o nejvýznamnější nástroj tzv. druhého pilíře Společné zemědělské politiky 
a financují se z něho strukturální opatření v zemědělství a rozvoj venkova. 

Struktura dotačních zdrojů   
V programovém období 2007 – 2013 jsou k dispozici následující dotační titulu pro 

zemědělské podniky:  
• Program rozvoje venkova,  
• Přímé platby,  
• Operační program Rybářství na období 2007 – 2013,  
• Dotace v rámci společné organizace trhu,  
• Národní dotace,  
• Podpůrný garanční a lesnický fond.  
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Program rozvoje venkova  
Program rozvoje venkova (PRV) na období 2007-2013 je určen k čerpání prostředků pro 

zemědělství a venkov z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). 
Celková částka přidělených prostředků z EAFRD je přibližně 2,8 mld. €, což spolu                  
s příspěvkem ze státního rozpočtu ČR představuje na celé sedmileté období částku zhruba 
3,6 mld. €. 

Cílem PRV je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení stavu životního 
prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, ochrana 
přírody a rozvoj kvality života na venkově. K realizaci těchto cílů, včetně obdobných opatření 
v předcházejících programech, byla připravena opatření v rámci 4 rozvojových os.  

Prioritní osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a 
posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Finanční 
alokace na osu I činí 24,1 % celkových prostředků PRV ze zdrojů EAFRD. 

Cílem Prioritní osy II je zvýšit biologickou rozmanitost, ochrana vod a půdy a zmírnění 
klimatické změny. Její váha na celkové finanční alokaci EAFRD činí 56,2 %. Většina opatření 
osy II je vázána na podmínky kontroly podmíněnosti (cross compliance).  

Prioritní osa III se týká kvality ž ivota ve venkovských oblastech a diverzifikace 
hospodářství venkova. Osa je zaměřena na tvorbu pracovních příležitostí a podporu 
využívání obnovitelných zdrojů energie, na růst a kvalitu života na venkově a na vzdělávání. 
Finanční alokace na osu III činí 18,3 % celkových prostředků z EAFRD. 

Prioritní osa IV - Leader je osou metodickou a je uskutečňována prostřednictvím 
realizace cílů jednotlivých opatření os I-III. Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým 
jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny. 

Financování projektů z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (programovací 
období 2004-2006) bylo ukončeno k 31.12.2008. Za celé programovací období byly 
poskytnuty příjemcům prostředky v celkové výši 5,406 mld. Kč. Přijaté prostředky z rozpočtu 
EU, respektive z účtu Národního fondu činily za celé programové období 3,381 mld. Kč. (tyto 
údaje byly převzaty ze Zprávy o stavu zemědělství v ČR).  

Operační program Rybářství na období 2007 – 2013 
Stanovená opatření v rámci prioritních os Operačního programu rybářství 2007 2013 

(OP Rybářství) jsou určena k posílení konkurenceschopnosti, udržení stávající produkce ryb 
a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství. OP Rybářství byl pro ČR 
vypracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu 
(EFF) a nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF a byl schválen EK 11. 12. 2007. Cílem OP Rybářství je 
vymezit oblasti dotací odvětví rybářství v ČR tak, aby opatření realizovaná podle nařízení 
o EFF přispěla k dosažení obecných cílů stanovených v čl. 33 Smlouvy o Evropském 
společenství a cílů definovaných jako součást Společné rybářské politiky (SRP). 

Podpora tržních cen v rámci SOT  
Podpory tržních cen se týkají podpor cen výrobců (formou subvencovaného vývozu, 

podpory soukromého skladování a jiných cenových podpor) a podpor cen spotřebitelů. 
V roce 2009 došlo k meziročnímu nárůstu výdajů na podpory cen poskytovaných z EU o 
15 %. 

Celková výše subvencí na vývoz zemědělských a potravinářských výrobků v roce 2009 
prostřednictvím SZIF v rámci SOT činila 163,7 mil. Kč, z toho výše subvencí na vývoz 
nezpracovaných výrobků dosáhla 148,5 mil. Kč a subvencí na vývoz zpracovaných výrobků 
15,3 mil. Kč. 

Subvence na vývoz tzv. nezpracovaných výrobků se v roce 2009 podílely na celkové 
výši podpory českého agrárního exportu u cukru a mléka 42,8 %, zpracovaných výrobků 
9,3 % a skotu 3,7 %. (tyto údaje byly převzaty ze Zprávy o stavu zemědělství v ČR).  
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Rekapitulace výdajů do agrokomplexu ČR podle hlavních směrů podpor (mil. Kč) 

Podpory (mil. Kč) 
2008 20091) 

ČR EU celkem ČR EU celkem 
Přímé platby  7 079 11 673 18 752 6 344 14 201 20 545 
HRDP 2004-2006 0 0 0 0 0 0 
OP Zemědělství 2004-2006 559 1 328 1 887 0 0 0 
PRV 2007-2013 1 854 6 559 8 413 3 186 11 223 14 409 
OP Rybářství 2 5 6 3 8 11 
Ostatní národní podpory 6 939 0  6 939 7 601 0 7 601 
Organizace trhu (SOT) 74 1 621 1 695 33 1 872 1 905 

Celkem 16 506 21 186 37 692 17 167 7 304 44 471 

Pramen: Zpráva o stavu zemědělství ČR  

Závěr  
Tento článek se zabývá problematikou dotačního financování zemědělských podniků. 

Součástí je nastínění problematiky Společné zemědělské politiky. Tento článek je řešen 
v návaznosti na dizertační práci.   

Literatura: 
Bečvářová,V.: Koncepce pilířů I a II SZP v dotační politice ČR, MZLU v Brně, 2008. ISBN 
978-80-7375-252-1. 
Bečvářová, V.: Vývoj českého zemědělství v evropském kontextu, MZLU v Brně, 2008. ISBN 
978-80-7375-255-2. 
Grega, L. Ekonomická opodstatněnost podpory zemědělství. MZLU v Brně, 2005. ISBN 80-
7157-829-0. 
Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v ČR, Praha   
Zpráva o stavu zemědělství v ČR, 2009, MZe ČR 

Kontaktní adresa autora:  
Ing. Romana Hanáková, Fakulta regionálního rozvoje, Mendelova Univerzita, Ústav 

regionální a podnikové ekonomiky, romana.hanakova@mendelu.cz 
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•  Historie obchodní komory v Brně – 160 let 
 

•  Obchodní a živnostenská komora v Brně založena v roce 1850 
•  Činnost původní komory ukončena k datu 1.1.1949 
•  Činnost obnovena pod názvem Regionální kancelář Československé 

obchodní a průmyslové komory v Brně k datu 9.10. 1990 
•  Činnost obnovena pod názvem Obchodní a hospodářská komora Brno -   

od 29.1.1993 
•  Činnost ve vazbě na regionalizaci komory pokračuje pod názvem 

Regionální hospodářská komora Brno a to od 1.1.2007  
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•  Vazby	  RHK	  Brno	  na	  strategii	  rozvoje	  regionu	  
•  Komora je vůdčím subjektem podnikatelské samosprávy v regionu 

•  Komora spolupracuje při aktualizaci a realizaci Strategie rozvoje 
Jihomoravského kraje (SR JMK) 

•  Komora spolupracuje při aktualizaci a realizaci Regionální inovační 
strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK III) 

•  Komora spolupracuje při aktualizaci a realizaci Strategie pro Brno  
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q  	   	  Vůdčí subjekt sjednocené podnikatelské samosprávy v JMK 

q    Iniciátor zlepšování podmínek pro podnikání v regionu 

q    Iniciátor zlepšování systému vzdělávání především v oblasti 
 odborného školství a vysokých škol 

 
q    Komunikační a obchodní platforma členů 
 
q    Ekonomicky soběstačný subjekt 
 

VIZE Regionální hospodářské komory Brno 
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REGIONÁLNÍ	  HOSPODÁŘSKÁ	  
KOMORA	  BRNO	  

 
Zahraniční vztahy 
 
-  EEN 

-  Mezinárodní projekty 

-  Obchodní mise 

-  Zahraniční databáze 

-CzechTrade 
 

Poradenství 
 
-  Projekty 

-  Firemní a finanční  
  poradenství 

-  Celní záležitosti 

-  Czech Point 

-  Kontaktní místa 

 
 
Vnitřní správa 
 
- Vzdělávání 

- Projekty v oblasti  
 vzdělávání 

-  Členská základna 

-  Ekonomika 

-  Účetnictví 
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V roce 2009 proběhlo více než 100 akcí, kurzů a seminářů. 
 
 
Semináře a kurzy na RHK Brno  
      široká nabídka seminářů, jazykových a počítačových kurzů, výhodné ceny pro členy 
 
 
Vzdělávání zaměstnanců v sídle Vaší firmy  
       zajistíme seminář na Vámi zvolené téma u Vás ve firmě 
 
 

 
 

 
 

     VZDĚLÁVÁNÍ   
             kvalita za rozumnou cenu 
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Finanční a ekonomické poradenství 
q Dotační audit 
q Dotace z fondů EU a jiných fondů (2007 – 2013) 
q Rating finančního zdraví, test schopnosti absorbovat cizí zdroje a test 

schopnosti ručit (TRIM/Zdrojová analýza) 
q Zjišťování bonity firem a ČR a SR, poskytování kreditních informací ze 

zahraničí 

Kontaktní místo RHK Brno 
q Dostupné poradenství pro každého 

CzechPoint 
q Výpisy ze státních registrů 

Celní problematika 
q Vystavování karnetů ATA 
q Ověřování dokumentů pro mezinárodní obchod 

PORADENSTVÍ   
                                               rádi Vám pomůžeme 
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b2fair  
□  mezinárodní obchodní setkání firem s předem dohodnutým  harmonogramem     
       jednání 
 
Obchodní mise 
□  organizujeme obchodní mise a tím podporujeme navazování nových   
       obchodních kontaktů 
 
Enterprise Europe Network (EEN) 
□  přímé spojení na Evropskou komisi a 600 středisky 
 
CzechTrade 
□  spolupráce s  Českou agenturou na podporu exportu přímo na RHK 
 

 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY   
      cesta k úspěšnému exportu 
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Projekt „KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO PODNIKATELE“ 
 realizováno 172 vzdělávacích akcí, 5 308 zúčastněných, dotace členským 3,908 mil. Kč. 

 

Projekt „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEMESLNÝCH PROFESÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI“  
 dostatek kvalifikovaných řemeslníků pro firmy 

 

Projekt GEMEINSAM+  
 přeshraniční spolupráce a poradenství pro podnikatele zaměřené na Rakousko 

 

Projekt Match2succeed KONTAKT – KONTRAKT  
 spolupráce českých a zahraničních firem, 126 zúčastněných tuzemských i zahraničních 
firem a bylo uskutečněno 632 obchodních jednání. 

 

Projekt CzechPoint  
 vydávání ověřených výpisů z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a 
rejstříku trestů přímo na RHK Brno 

REALIZOVANÉ PROJEKTY 
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Projekt INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE  
       informace pro podnikatele na dosah ruky 
 
Projekt spolupráce s Regionálním exportním místem CzechTrade 
       konzultační dny s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade + individuální konzultace k 

možnostem vstoupit na zahraniční trhy a k možnostem podpory a financování exportu 
 
Projekt KONFERENCE ÚOHS  
       realizace odborných mezinárodních konferencí pro Úřad pro ochranu hospodářské   

soutěže 
 
Projekt REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE PRO JIŽNÍ MORAVU  

 podpora zapojení firem do projektů programu rozvoje výzkumu a vývoje 
 
Projekt ECONET platform 

  přeshraniční spolupráce s Rakouskem, vytvořena vstupní databáze podpor a dotací v ČR,    
       databáze poradců a IS jihomoravských firem 
 

REALIZOVANÉ PROJEKTY 
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Projekt „STAVEBNICTVÍ“ 
 Projekt realizovaný v rámci OP LZZ, administrovaný MPSV 

 
Cíl:  

 Během 3 let zajistit vzdělávání pro 6700 zaměstnanců v odvětví stavebnictví, 
z toho 2300 v členských firmách RHK Brno  

 

Zahájení:  15.12.2009 

Ukončení:  14.12.2012 
 
Průměrný náklad na 1 den školení na 1 pracovníka 2000,-Kč 
 

 

 PROJEKTY ROKU 2010 
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Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených 
univerzit s podniky v Jihomoravském kraji 
 
Přínosy pro firmu: 
 

□ Propagace firmy 
 Firma bude uvedena v publikaci „Potřeby firem“, na základě níž zpracují univerzity nabídku spolupráce s 

firmami, z níž bude moci firma čerpat náměty na konkrétní využití ve firmě. 
□ Noví zaměstnanci 
 Ve firmě vykoná praxi během 3 let 5 studentů, z nichž si bude firma moci vybrat budoucí zaměstnance 
□ Expertní služby 
 Ve firmě vykoná měsíční stáž pracovník firmou vybrané univerzity a fakulty v délce 1 měsíce a pomůže 

vyřešit firmě konkrétní problém 
 □ Průběžná spolupráce s univerzitami 
 Účast na koordinačních radách projektu na fakultě – uplatnění požadavků na univerzity 
 
Finanční příspěvek na firmu zahrnutou do projektu může být až 75.000,-Kč 
 
  
 

PROJEKTY ROKU 2010 
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PROJEKTY	  ROKU	  2010	  
 
•  Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatel -

skou a veřejnou sférou (polyfunkční a interaktivní webový „Portál praxí“) 

•  Budujeme firemní školky v JMK 

•  Studijní opory pro studenty bakalářského stupně studia MZLU v Brně 
(relevantnost studijních opor, jejich oponentura specialisty z firem, tvorba případových studií) 

 
•  Inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit 

•  Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na 
ESF MU 
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Předem sjednané schůzky dle firemního profilu v rámci 
Mezinárodního strojírenského veletrhu 14.-15.9. 2010 

 □ Zapojení do nadnárodní i české platformy pro navazování obchodních kontaktů 
 □ Firemní prezentace s úsporou peněz i času 
 □ Kvalifikované kontakty s vysokým výsledkem  
 □ Propagace na mezinárodním portálu www.b2fair.cz 
 □ Vlastní kontaktní akce včetně prostor k jednání v areálu veletrhu 
 □ Prověrka připravenosti vstoupit na mezinárodní trh 
 □ Přesné plánování individuálních obchodních schůzek 

       □ Celoroční příprava: poradenství a vzdělávání 
       □ Asistenční služby organizátorů před – během – po akci 
 

 
 

Obchodní salón 2010 
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Vyhodnocení 
 
q  122 zúčastněných firem 

q  Přes 800 obchodních jednání 

q  14 účastnických zemí (CZ, SK, HU, AT, DE, LT, UK, IT, SL, HR, TR, NL, IQ, FR) 

Obchodní salón 2010 
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1/	  Konference „Realizace strategie rozvoje JMK“ za účasti 
    podnikatelů a veřejné správy 
 

2/ Podnikatelská setkání s představiteli veřejné správy 
 

3/ Kurzy Strategické řízení MSP pro podnikatele 
 

4/ Kurzy a oborová setkání k inovaci výrobků a služeb pro podnikatele  
 

5/ Služby a provoz InMP v JMK 
 

6/ Internacionalizace výroby, obchodu a služeb v JMK (Kontakt – Kontrakt 2008) 
 
 

PROJEKTY REALIZOVANÉ S JIHOMORAVSKÝM KRAJEM 
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	  CÍL: podpora  etiky  podnikání v jihomoravské metropoli a umožnění malým a     
              středním firmám prezentovat své úspěchy na veřejnosti. 
 
      SOUTĚŽÍCÍ: firmy, které jsou registrovány na území města Brna, nebo zde vyvíjejí  

           významnou aktivitu.  
 

 HODNOCENÍ FIREM: 
  Vzájemné hlasování mezi nominovanými firmami  
  Hlasování členů představenstva RHK Brno a zástupců	  města Brna	  	  
	   	  Ekonomické zdraví firmy (zdrojová analýza) 

 
 POŘADÍ FIREM: 

  1. Akademie STING, o.p.s. 
  2. GEOTest, a.s. 
  3. Maloobchodní síť Brněnka, spol. s r.o. 

TOP MSP 2010  
                                     nejlepší malá a střední firma Brna 
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122   zúčastněných firem  
800   obchodních jednání 
14     účastnických zemí 

Salon	  obchodních	  příležitosK	  v	  rámci	  Stavebních	  veletrhů	  v	  Brně	  13.-‐14.4.2011	  

Projekt	  KHK	  JM	  a	  BVV	  realizovaný	  RHK	  Brno	  Vám	  nabízí:	  
•  Doplňkový	  program	  pro	  vystavovatele	  a	  návštěvníky	  
•  Propagace	  na	  mezinárodním	  portálu	  
•  Možnost	  výběru	  partnerů	  
•  Rozvrh	  schůzek	  
•  Prostory	  pro	  jednání	  v	  průběhu	  veletrhu	  
•  Informační	  a	  poradenský	  servis	  
•  Spolupráce	  s	  vysokými	  školami	  

Navazuje na úspěch Kontakt-Kontrakt při MSV 2010: 
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Děkujeme za pozornost. 

 
Ing. Petr Bajer, CSc. 
ředitel RHK Brno 

 
 
 
 



PaedDr.	  Václav	  Petrus	  
	  
Starosta	  obce	  Švihov	  
Bc.	  Markéta	  Janotová	  
Postavení	  obcí	  v	  mikroregionu	  Běleč	  	  
a	  úloha	  místní	  samosprávy	  obce	  Švihov	  



Postavení obcí v mikroregionu Běleč 
a úloha místní samosprávy obce 

Švihov 

 
 
 

            PaedDr. Václav Petrus      Bc. Markéta Janotová 
              Starosta města Švihov         Město Švihov a MAS Pošumaví 
              Nám. E.Beneše 38,340 12 Švihov        Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov 



Postavení obcí v mikroregionu Běleč a 
úloha místní samosprávy obce Švihov 

n  Nezastupitelná úloha x stále těžší 
podmínky pro malé obce 

n  rostou nároky státu  
 
n  malé vlastní prostředky na investice  

n  složitě dostupné dotace z EU 
 
n  snižující se dotace Plzeňského kraje  

 



Postavení obcí v mikroregionu 
Běleč a úloha místní samosprávy 

obce Švihov 

n  Mikroregion Běleč vznikl v roce 1999 z nutnosti 
těsnější spolupráce malých obcí (16 obcí) 

 
n  Studie sociálně ekonomického rozvoje 

mikroregionu – SWOT analýza 
 
n  Integrované projekty mikroregionu 
 
n  Čerpání dotací  





Postavení obcí v mikroregionu Běleč 
a úloha místní samosprávy obce 

Švihov 

n  Spolupráce obcí – mikroregion Běleč 
 

     cestovní ruch – značení cyklotras 
                                - společná propagace 
                                - odpočívky a mapy 

     - vzdělávání 
 

 vybavení obcí – počítače, faxy 
                                - lavičky, koše 

     - oprava soch  
 
 

  



 
 
 
 

SWOT analýza v oblasti 
cestovního ruchu 

n  Silné stránky: 
n  Přírodní a kulturně-historický potenciál 

pro rozvoj cestovního ruchu (regionální 
dědictví) 

n  Hustá síť turistických tras a cyklotras 
n  Poloha v blízkosti Klatov a hlavního 

mezinárodního silničního tahu E 53 
n  Rostoucí zájem obcí o oblast cestovního 

ruchu v regionu 



SWOT analýza v oblasti 
cestovního ruchu 

n  Slabé stránky: 
n  Nízké využití potenciálu cestovního ruchu 
n  Nedostatečná spolupráce a provázanost s okolními 

regiony 
n  Nedostatečné kapacity kvalitního ubytování a 

stravování, nízká nabídka ubytování v soukromí 
n  Nedostatek nabídek k využití volného času mimo 

sezónu a v případě špatného počasí 
n  Chybějící nabídka v oblasti agroturistiky a „prázdnin 

na venkově“ 



SWOT analýza v oblasti 
cestovního ruchu 

n  Příležitosti: 
n  Podpora vzniku nových informačních středisek 
n  Vytvoření návrhů programů pro návštěvníky a 

cestovní kanceláře 
n  Zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb, především u 

ubytování a stravování  
n  Organizování krátkodobých pobytů - tematický a 

zájmový CR 
n  Vytvoření nových pracovních míst v oblasti 

cestovního ruchu 



SWOT analýza v oblasti 
cestovního ruchu 

n  Hrozby: 
n  Celkově nedostatečná prezentace a propagace 

regionu 
n  Nedostatečná spolupráce subjektů orientovaných na 

cestovní ruch 
n  Konkurence sousedních regionů 
n  Nedostatek finančních prostředků na realizaci 

plánovaných investičních záměrů 
n  Konzervativnost místních obyvatel 



Postavení obcí v mikroregionu Běleč 
a úloha místní samosprávy obce 

Švihov 

n  Spolupráce obcí s MAS Pošumaví 
 

n  realizace SPL 
 

n  podpora projektů obcí, podnikatelů a 
neziskových organizací 

 

n  realizace projektů z oblasti cestovního ruchu 
(Poznej svého souseda, Poznej Pošumaví…) 

 

n  realizace projektů kulturního dědictví 
      (Dědictví, na které zapomínáme…) 
 







Projekty podpořené 
prostředky EU  

n  Venkovská turistika a agroturistika – alternativní 
zdroj obživy pro zemědělce a podnikatele na venkově 

 
n  Investor:     Mikroregion Běleč 
n  Rok realizace projektu:   2009 
n  Celkové náklady projektu:  974 383,- Kč 
n  Dotace EU:    974 383,- Kč 

        z Programu rozvoje venkova OSA III. 





Projekty podpořené  
prostředky EU 

n  Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové  
 podnikání 

 
n  Investor:     Mikroregion Běleč 
n  Rok realizace projektu:   2011 
n  Celkové náklady projektu:  806 400,- Kč 
n  Dotace EU:    806 400,- Kč 

         z Programu rozvoje venkova OSA III. 

  



Projekty podpořené prostředky EU 
Město Švihov  

n  Oprava fasády kostela sv. Václava 
n  - investor Římskokatolická farnost Švihov 
n  - rok realizace projektu:   2003 
n  - celkové náklady projektu:  1.500.000 Kč 
n  - dotace EU:                           1.100.000 Kč   
                                                                z PHARE  

  
n  Rekonstrukce nám. T.G.Masaryka 
n  - rok realizace projektu:   2003 
n  - celkové náklady projektu:  5.100.000 Kč 
n  - dotace EU:                           4.100.000 Kč  
                                                              z  SAPARD 







Projekty podpořené prostředky EU 
Město Švihov  

n  ČOV a splašková kanalizace 
n  - rok realizace projektu:   2006 
n  - celkové náklady projektu:  65.000.000 Kč 
n  - dotace EU:                           46.300.000 Kč z ERDF 
n  - podpora SFŽP       9.200.000 Kč 
 
n  Hrad Švihov – rekonstrukce nám. E.Beneše 
n  - rok realizace projektu:   2006 
n  - celkové náklady projektu:  16.000.000 Kč  
n  - dotace EU:                            8.400.000 Kč  
                                                                z PHARE  





Projekty podpořené prostředky EU 
Město Švihov  

n  Rekonstrukce ulice k Lesovně 
n  - rok realizace projektu:   2006 
n  - celkové náklady projektu:  2.200.000 Kč 
n  - dotace EU    980 000 Kč ze SROP 
 
n  Rekonstrukce ulic Školní a Havlíčkova    
n  - rok realizace projektu:   2009 
n  - celkové náklady projektu:  12.000.000 Kč 
n  - dotace EU    10.600.000 Kč z ROP 





Projekty podpořené prostředky EU 
Město Švihov  

n  Cyklostezka č. 38 + rekonstrukce KD + IC   
n  - rok realizace projektu:   2008 - 2010 
n  - celkové náklady projektu:  12.000.000 Kč 
n  - dotace EU    10.500.000 Kč z CÍL 3 
 
n  Nákup festivalového stanu   
n  - rok realizace projektu:   2009 
n  - celkové náklady projektu:  900.000,- Kč 
n  - dotace EU    800.000,- Kč z PRV- 
                                                                   Leader 







Projekty podpořené 
prostředky EU 

n  Investice celkem:           
                              114.700.000,- Kč 

 
n  Dotace                       

           92.000.000,- Kč 



Projekty s podporou 
prostředků ČR 

n  Informační tabule – propagace území 

n  Rok realizace projektu:   2010 

n  Celkové náklady projektu:  1 tabule 12 445,- Kč 
 
n  Dotace:     1 tabule  7 467,- Kč 

   z Programu stabilizace a obnovy venkova 
   Plzeňského kraje 2010 





Projekty s podporou prostředků ČR 
Město Švihov 

n  Výstavba 24 bytových jednotek včetně 
technické infrastruktury 

 

n  - rok realizace projektu   2002 - 2003 
n  - celkové náklady projektu:  33.400.000 Kč 
n  - dotace SFRB ČR             9.600.000 Kč                         

   
n  Výstavba 8 bytových jednotek 
 

n  - rok realizace projektu   2002 - 2003 
n  - celkové náklady projektu:  8.400.000 Kč 
n  - dotace MMR ČR               8.000.000 Kč 





Projekty s podporou prostředků ČR 
Město Švihov 

n  Výstavba protipovodňové hráze – I.etapa 
n  - rok realizace projektu:    2004 
n  - celkové náklady projektu:   7.400.000 Kč 
n  - hrazeno z povodňové sbírky Města Švihov 
 

n  Výstavba protipovodňové hráze – II.etapa 
n  - rok realizace projektu:    2006 
n  - celkové náklady projektu:   1.000.000,- Kč 
n  - hrazeno z rozpočtu Města Švihov 





Projekty s podporou prostředků ČR 
Město Švihov 

n  Protipovodňový most v silnici I/27 
n  - investor Ředitelství silnic a dálnic, Plzeň  
n  - rok realizace projektu:   2004 
n  - celkové náklady projektu:  21.000.000 Kč 
n  - hrazeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
 

n  Protipovodňový most v silnici III/0227 
n  - investor Plzeňský kraj  
n  - rok realizace projektu:   2004 
n  - celkové náklady projektu:  10.000.000 Kč 
n  - hrazeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury 





Projekty s podporou prostředků ČR 
Město Švihov 

n  Rekonstrukce veřejného osvětlení na nám. 
Dr.E.Beneše 

 

n  - rok realizace projektu:   2005 
n  - celkové náklady projektu:  2.200.000 Kč 
n  - dotace z LEADER ČR   1.400.000 Kč 
 

n  Výstavba protipovodňové zdi  
 

n  - rok realizace projektu:   2006 
n  - celkové náklady projektu:  6.000.000 Kč 
n  - dotace ministerstva financí:    5.500.000 Kč 





Projekty s podporou prostředků ČR 
Město Švihov 

n   Investice celkem                                                                          
                                 89.400.000,- Kč 
 

n      Dotace                
                                 55.500.000,- Kč  



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 



Ing.	  Radim	  Roudný,	  CSc.	  
	  	  
Univerzita	  Pardubice	  
Rozhodování	  v	  regionech	  se	  zaměřením	  
na	  oblast	  kultury	  
	  



ROZHODOVÁNÍ V REGIONECH SE 
ZAMĚŘENÍM NA OBLAST KULTURY 

Konference 
Mendelova univerzita v Brně –FRRMS 
14. října 2010 



ROZHODOVÁNÍ V REGIONECH 

Ò Co je to region? 
Ò Pokud rozhodujeme o kultuře tak základní 

rozhodovací modely jsou města a kraje. 
Ò Racionální rozhodování o kultuře:  interakce 

stát – kraj – obec. 



VEŘEJNÉ ROZHODOVÁNÍ 

Potřeba veřejného rozhodování o umění: 
Ò Není u konzumního umění. 
Ò  Je u umění kultivujícího. 
Smysl umění: 
Ò estetizovat životní prostředí, 
Ò naplnit volný čas, 
Ò vychovat etickou, kultivovanou společnost 

(zejména posílit střední třídu).  
 



KDY VEŘEJNÉ ROZHODOVÁNÍ? 

Pokud to není schopen řešit trh. 
Funkce trhu je pokud: 
Ò  více subjektů na straně nabídky (opakem je monopol v sortimentu či 

prostoru), 
Ò  dostatečné informace (opakem jsou např. nesymetrické informace), 
Ò   tok peněz přímo spojený s věcnou stránkou (není u externalit a 

veřejných statků nedělitelné spotřeby, např. bezpečnost, majáky 
atd.), 

Ò  korektní, etické ne podvodné podnikání (podvody na straně nabídky, 
lživé  informace). 
 Neetické chování by dostatečně reguloval trh pokud by byl dostatek 
veřejných informací. Jako samostatná podmínka je etické chování 
zařazeno v uvedeném členění vzhledem k jeho specifice spočívající 
v záměru na straně nabídky. 

 
 



PRO KOHO ROZHODUJEME? 

„Zákazníci“ veřejné správy: 
Ò občané, 
Ò podnikající subjekty, 
Ò budoucí generace. 



TYPY ROZHODOVÁNÍ 

Typ kultury Rozhoduje 

Trh Veřejná správa 

Konzumní XXX X 

Kultivující X XXX 



O ČEM ROZHODUJEME? 

 
Ò Užitek U. 
Ò Náklady N - celkové. 
Ò  Jakost či hodnota J=U/N 



TRANSPARENTNOST 

Transparentnost spočívá v prezentaci: 
Ò  jakosti statku či systému, 
Ò způsobu rozhodnutí, 
Ò aktérech rozhodnutí a zainteresovaných. 



ROZHODOVÁNÍ V DEMOKRATICKÝCH 
SYSTÉMECH 

Dvoustupňový volební systém má několik fází: 
Ò volební kampaň, 
Ò vlastní volby, 
Ò  rozdělení mandátů, 
Ò volby v zastupitelských sborech. 
Následuje realizace. 



SPECIFIKUM VEŘEJNÉ VOLBY 

Před volbami 

Politik Občané 
-společnost 

Nabídka 

Poptávka 

Po volbách 

Politik Občané 
-společnost 

Poptávka 

Nabídka bez  regulace 



SOUČASNÝ PROBLÉM 

Demokracie ↔	  Plutokracie 



JAK ŘEŠIT? 

Ò Transparentností 
Ò Stíháním a tresty 



SPECIFIKA KULTURY 

Není jasné : 
Ò hranice konzumní – kultivující, 
Ò  fiskální zajištění mezi stát – kraj – obec, 
Ò problém stanovení užitku. 
 



PŘÍKLAD - DIVADLA 



PODÍL VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ NA HODNOTĚ 
VSTUPENKY PRO ROK 2008 
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Divadlo J.K.Tyla Plzeň 80,6% 3,8% 3,3% 73,4% 19,4% 
ND moravskoslezské Ostrava 84,1% 3,1% 0,6% 80,4% 15,9% 
Divadlo F.X.Šaldy Liberec 82,5% 3,2% 1,4% 77,8% 17,5% 
Jihočeské divadlo Č.Budějovice 67,2% 4,9% 5,7% 56,5% 32,8% 
Moravské divadlo Olomouc 85,4% 3,8% 3,0% 78,6% 14,6% 
Národní divadlo Brno 81,2% 2,1% 0,3% 78,7% 18,8% 
SčD opery a baletu Ústí n. Labem 83,3% 3,3% 7,3% 72,7% 16,7% 
Slezské divadlo Opava 85,9% 2,8% 1,5% 81,6% 14,1% 
CED Brno 75,1% 7,8% 0,4% 66,9% 24,9% 
Městské divadlo Brno 65,3% 1,2% 0,5% 63,6% 34,7% 
Středočeské divadlo s.r.o. Kladno 81,1% 2,9% 2,6% 75,5% 18,9% 
Těšínské divadlo Český Těšín 81,8% 2,9% 78,0% 0,8% 18,2% 
Činoherní studio Ústí n. Labem 88,0% 6,5% 6,5% 75,0% 12,0% 
Dejvické divadlo o.p.s. Praha 48,4% 6,4% 20,6% 21,3% 51,6% 
 



PODÍL VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ NA HODNOTĚ 
VSTUPENKY PRO ROK 2008 

Divadlo A.Dvořáka Příbram 52,0% 2,8% 2,8% 46,5% 48,0% 
Divadlo Šumperk s.r.o. 71,6% 4,6% 2,33% 64,6% 28,4% 
Horácké divadlo Jihlava 81,6% 2,3% 78,9% 0,4% 18,4% 
Klicperovo divadlo Hradec Kr. o.p.s 73,4% 8,2% 4,2% 61,0% 26,6% 
Komorní scéna Aréna Ostrava 85,0% 7,8% 0,9% 76,2% 15,0% 
Městské divadlo Mladá Boleslav 70,3% 3,1% 2,7% 64,5% 29,7% 
Městské divadlo Zlín 73,8% 4,2% 1,6% 67,9% 26,2% 
Slovácké divadlo U.Hradiště 67,9% 3,8% 1,5% 62,6% 32,1% 
Východočeské divadlo Pardubice 63,2% 2,4% 7,5% 53,4% 36,8% 
Západočeské divadlo Cheb 81,2% 3,4% 2,4% 75,5% 18,8% 
Divadlo Alfa Plzeň 65,1% 4,9% 2,2% 58,0% 34,9% 
Divadlo DRAK Hradec Kr. o.p.s. 75,5% 2,9% 6,1% 66,5% 24,5% 
Divadlo loutek Ostrava 80,3% 3,1% 6,2% 71,0% 19,7% 
Divadlo Polárka Brno 67,3% 8,6% 0,3% 58,4% 32,7% 
Loutkové divadlo Radost Brno 77,5% 2,0% 0,5% 75,0% 22,5% 
Naivní divadlo Liberec 78,7% 5,9% 3,1% 69,7% 21,3% 
Činoherní klub o.p.s. Praha 61,0% 1,7% 57,91% 1,4% 39,0% 
Divadlo Archa o.p.s. Praha 44,6% 2,0% 42,6% 0,0% 55,4% 
 



DISKUSE 

Minimální vlastní podíl: 
Ò 12% Činoherní studio Ústí n.L. 
Maximální vlastní podíl: 
Ò 54,4% Archa Praha 
Celkově nelogické, např. Příbram 48%, Uhedské 

Hradiště 32,1%, Pardubice 36,8%.  



DISKUSE 

Podíl státu: 
Ò min.  1,2 Městské divadlo Brno; max. 8.2% 

Polárka Brno 
Podíl krajů: 
Ò Min. 0,3% Národní Brno; max. 78,9% Jihlava, 

78% ČeskýTěšín 
Maximum převážně kryjí města. 
Celkově nesystémové. 



ŘEŠENÍ 

Model zahrnující: 
Ò počet obyvatel obcí, 
Ò vzdálenost (z toho vyplývá váha), 
Ò účast kraje, 
Ò účast státu. 





JUDr.	  Čestmír	  Sajda,	  MBA	  
	  	  
Předseda	  Dozorčí	  rady	  Top	  Hotels	  Group	  
Konzultant	  v	  oblasF	  Strukturálních	  Fondů	  
EU	  
Cestovní	  ruch	  jako	  významný	  faktor	  
regionálního	  rozvoje	  	  
	  



REGION V ROZVOJI 
SPOLEČNOSTI 

CESTOVNÍ RUCH JAKO VÝZNAMNÝ FAKTOR REGIONÁLNÍHO 
ROZVOJE 

 
 

Brno, 14. října 2010 
 

Mendelova univerzita v Brně 
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 



JUDr. Čestmír Sajda, MBA 
 

Předseda Dozorčí rady Top Hotels 
Group 

Konzultant v oblasti Strukturálních 
Fondů EU 



ČTYŘI ČÁSTI PREZENTACE: 
 
n  ÚVOD 
 
n  NĚKTERÉ VYUŽITELNÉ NÁSTROJE ŘÍZENÍ A 

ROZVOJE REGIONÁLNÍ POLITIKY A CESTOVNÍHO 
RUCHU 

    
n  KOHEZNÍ POLITIKA EU V ČR, VLIV NA CESTOVNÍ 

RUCH 
 
n  ZÁVĚR 



 REGIONY V OBDOBÍ EKONOMICKÉ 
KRIZE 

 
n  KRIZE NEZASTAVILA ROZVOJ REGIONŮ, POUZE 

ZPOMALILA JEHO TEMPO A VYNUTILA 
PŘEHODNOCENÍ PREFERENCÍ DOPROVÁZENÉ 
ZMĚNOU SMĚROVÁNÍ INVESTIC  

 
n  PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ MOHOU BÝT ZÁROVEŇ 

I ROZVOJOVÝMI NÁSTROJI 



KDE A JAK MŮŽE KRIZE POMOCI? 
 
n  VYTVOŘENÍ SKUTEČNÉHO TRHU PRÁCE 
 
n  ZMĚNA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 
 
n  ZMĚNA LEGISLATIVY 

n  VYŠŠÍ PROVÁZANOST S EU 

 

 
 
 



NÁSTROJE ŘÍZENÍ 

   K PROSAZOVÁNÍ A USKUTEČŇOVÁNÍ ZÁMĚRŮ 
REGIONÁLNÍ POLITIKY EXISTUJE CELÁ ŘADA 
NÁSTROJŮ: 

 
n  OBLIGATORNÍ – NAPŘ. LEGISLATIVA 
n  FAKULTATITVNÍ – NAPŘ. SF EU  
 
   KAŽDÝ Z NICH MÁ SVÉ URČENÍ A ŘEŠÍ JEN 

NĚKTERÉ ČÁSTI ŘÍZENÍ ROZVOJE REGIONU. 
TEPRVE VYVÁŽENÉ NASTAVENÍ VŠECH PODLE 
AKTUÁLNÍCH POTŘEB JE PŘEDPOKLADEM 
POŽADOVANÉHO ROZVOJE REGIONU. 

 

 
 

 



PŮSOBENÍ NÁSTROJŮ MÁ VÝZNAMNÝ VLIV NA: 
n  ROZPOČET, PLÁNOVÁNÍ, KONTROLU, LIMITY 
n  DANĚ, GRANTY/DOTACE, ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ 

PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT, 
n  ROZVOJ INFRASTRUKTURY, 
n  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
n  PÉČI O PŘÍRODNÍ, HISTORICKÉ A KULTURNÍ 

DĚDICTVÍ ATD. 

TVORBU, VÝVOJ A VÝKONNOST TRHU  



KOHEZNÍ POLITIKA EU 

 
   LZE KONSTATOVAT, ŽE REGIONÁLNÍ 

MANAGEMENT MÁ DO ZNAČNÉ MÍRY MOŽNOST 
OVLIVNIT EKONOMICKÉ AKTIVITY A JEJICH 
ZAMĚŘENÍ (OBOR) VE SVÉM REGIONU A TEDY I 
ZAMĚSTNANOST A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ OBYVATEL. 

 
   REALIZACI SVÝCH ZÁMĚRŮ MŮŽE PODPOŘIT V 

SOUČASNOSTI VHODNÝM NASMĚROVÁNÍM 
VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ ZE SF EU, NAPŘ. EFRR. 

 
     



 
n  Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posilovat 

hospodářskou a sociální soudržnost v rámci Evropské unie 
vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. EFRR financuje: 

n  přímé podpory na investice do podniků (zejména MSP) s cílem 
vytvořit udržitelná pracovní místa;  

n  infrastruktury související zejména s výzkumem a inovacemi, 
telekomunikacemi, životním prostředím, energetikou a dopravou;  

n  finanční nástroje (fondy rizikového kapitálu, fondy místního 
rozvoje apod.) na podporu regionálního a místního rozvoje a 
spolupráce měst a regionů;  

n  opatření technické pomoci.  
n  EFRR může poskytovat prostředky v rámci tří nových cílů 

regionální politiky: 
n  konvergence;  
n  regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost;  
n  evropská územní spolupráce.  



VELKÁ ČÁST PROSTŘEDKŮ Z EFRR V EU JE 
INVESTOVÁNA DO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU. 
 
PROČ? 

n  VSTUP NA TRH 
n  KONKURENCESCHOPNOST 
n  PŘIZPŮSOBIVOST, VARIABILNOST 
n  PODÍL CESTOVNÍHO RUCHU NA SVĚTOVÉM HP 



CESTOVNÍ RUCH ČR (2008) 

PODÍL PRŮMYSLU CR NA: ZAMĚSTNANOST 1,8% 
                                      HDP 1,7% 
PODÍL EKONOMIKY CR NA: ZAMĚSTNANOST 10,3% 
                                        HDP 11,1% 
 
POČET HOSTŮ V HUZ: 12.835.886 
POČET PŘENOCOVÁNÍ V HUZ: 39.283.474 
PRŮMĚRNÝ POČET PŘENOCOVÁNÍ V HUZ: 3,06 
 
POČET POKOJŮ/LŮŽEK: 180.162/466.832 – 35,7% 
                                    
 
 
 



 KDY SE STÁVÁ CESTOVNÍ RUCH – 
NÁSTROJEM  ROZVOJE? 

n  EXISTUJE A ROZVÍJÍ SE VÝBORNÁ DOPRAVNÍ A 
TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA 

n  JE EVIDENTNÍ PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODNÍ 
ZDROJE, KULTURNÍ, HISTORICKÉ, PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ 
A POZORUHODNOSTI 

n  JE ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST A VLÍDNÉ PŘIJETÍ TURISTŮ 
n  JE PŘEDKLÁDÁNA DYNAMICKÁ, PESTRÁ A PŘITAŽLIVÁ 

NABÍDKA 
n  CENA ZA SLUŽBY ODPOVÍDÁ KVALITĚ A DODANÉMU 

MNOŽSTVÍ 
n  VLÁDA A SAMOSPRÁVY VÝZNAMNĚ A EFEKTIVNĚ 

PODPORUJÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

     



ROP JIHOVÝCHOD 

    PROSTŘEDKY NA INVESTICE MOHOU BÝT Z VELKÉ ČÁSTI 
ZAJIŠTĚNY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE. 

 
    ROP Jihovýchod se soustřeďuje na posilování 

konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní 
využívání rozvojového potenciálu na území regionu NUTS II JHV 
prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a 
propojení rozvojových pólů regionu, vedoucí především k 
využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále zkvalitňování 
podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s 
principy udržitelného rozvoje. 

 
    CELKOVÁ ALOKACE PODPORY 2007-2013 ČINÍ 20.761,1 

MIL.KČ, Z TOHO PRO CESTOVNÍ RUCH – 2. PRIORITNÍ OSA 
– 3.926,7 MIL.KČ,TJ.18,9%.  

    K 31.8.2010 BYLY SCHVÁLENY PROJEKTY V CR ZA 1.928,3 
MIL.KČ, TJ.49,1%. 

 



JAK INVESTOVAT? 

   DO PROJEKTŮ, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ ZNATELNÝ 
POZITIVNÍ SOCIOEKONOMICKÝ EFEKT, NAPŘ.: 

n  VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE STRAVOVACÍCH A 
UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

n  REVITALIZACE PAMÁTEK 
n  ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A NAVIGAČNÍCH 

SYSTÉMŮ K TURISTICKÝM CÍLŮM 
n  INOVACE NABÍDKY 
n  TVORBA ANALYTICKÝCH A STRATEGICKÝCH 

DOKUMENTŮ APOD. 

 

 
 



ZÁVĚR 

 

n  Cestovní ruch je hospodářské odvětví, které má i v době 
globální ekonomické a finanční krize možnosti dalšího 
rozvoje. Podmínkou toho je trvalá podpora vlády a 
regionálních vlád, vytváření příznivého mediálního obrazu 
ČR společně s nalezením a realizováním mixu finančních, 
daňových, pracovně právních, marketingových a 
nabídkových opatření. 

 
n  Finanční zdroje na pokrytí nákladů uvedených činností lze 

z velké části nalézt v SF EU. Pro jejich využití by měl 
podnikatelský i veřejný sektor vystupovat aktivněji a 
vyvíjet zvýšený tlak na řídící orgány OP s cílem směřovat 
investice do skutečných potřeb rozvoje cestovního ruchu. 



 
DĚKUJI ZA POZORNOST. 

Čestmír Sajda 
sajda.cestmir@email.cz 



Ing.	  Ivo	  Šašek,	  CSc.	  
	  
Manažer	  MAS	  Pošumaví	  
Strategie	  MAS	  Pošumaví	  a	  přeshraniční	  
spolupráce	  



Představení	  ak-vit,	  strategie	  a	  
přeshraniční	  spolupráce	  	  

Místní	  akční	  skupiny	  Pošumaví	  
Brno	  

14.10.2010	  



Místní	  akční	  skupina	  Pošumaví	  z.s.p.o.	  

•  Rozloha: 	   	   	  1	  433	  km²	  
•  Počet	  obcí:	  	   	   	  98	  
•  Počet	  obyvatel:	   	   	  74	  000	  
•  Hustota	  osídlení:	   	   	  52	  obyvatel/km²	  
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Vývoj	  partnerství	  v	  regionu	  

•  1999	  –	  založení	  Šance	  pro	  
jihozápad	  

•  2002	  –	  založení	  Úhlavy	  
o.p.s.	  

•  2002	  –	  navázání	  spolupráce	  
Úhlavy	  o.p.s.	  s	  ČZU	  

•  2003	  –	  přistoupení	  města	  
Klatovy	  ke	  smlouvě	  o	  
spolupráci	  mezi	  Úhlavou	  
o.p.s.	  a	  ČZU	  

•  2004	  –	  založení	  MAS	  
Pošumaví	  

•  2004	  –	  podepsání	  smlouvy	  
o	  partnerství	  Úhlavy	  o.p.s.	  –	  
MAS	  Pošumaví	  –	  LAG	  Meath	  
Leader	  

•  2004	  –	  založení	  MAS	  Český	  
les	  

•  2005	  –	  navázání	  
partnerských	  vztahů	  MAS	  
Pošumaví	  s	  LAG	  Regen	  
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Vývoj	  partnerství	  v	  regionu	  
•  2006	  –	  podepsání	  

partnerské	  deklarace	  s	  MAS	  
Český	  les,	  MAS	  
Železnohorský	  region,	  MAS	  
Region	  Kuněccké	  hory	  

•  2009	  –	  zahájení	  projektu	  
Spolupráce	  s	  MAS	  Brána	  do	  
Českého	  ráje	  

•  2009	  –	  navázání	  partnerství	  
se	  Slezskou	  církví	  
evangelickou	  augsburského	  
vyznání	  

•  2010	  –	  spolupráce	  s	  
Krajskou	  agrární	  komorou	  
Plzeň	  na	  projektu	  Regionální	  
potravina	  Plzeňského	  kraje	  
2010	  
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Vývoj	  společných	  projektů	  

•  2000	  –	  vybavování	  obecních	  
úřadů	  a	  knihoven	  výpočetní	  
technikou	  

•  2000	  –	  zahájení	  tvorby	  www	  
stránek	  obcí	  a	  školení	  uživatelů	  

•  2000	  –	  uvedení	  do	  provozu	  
www.jz.cz	  

•  2002	  –	  zahájení	  provozu	  
Konzultačního	  střediska	  ČZU	  v	  
Klatovech	  	  

•  2002	  –	  zahájena	  výuka	  
bakalářského	  směru	  na	  tomto	  
středisku	  

	  

•  2002	  –	  cercfikována	  učebna	  na	  
získávání	  oprávnění	  ECDL	  v	  SZeŠ	  
Klatovy	  

•  2002	  –	  někteří	  členové	  Úhlavy	  
o.p.s.	  jsou	  jmenováni	  do	  
státnicových	  komisí	  PEF	  ČZU	  

•  2003	  –	  otevření	  školicího	  
střediska	  v	  Eurocampu	  Běšiny	  

•  2003	  –	  Úhlava	  o.p.s	  získává	  
celostátní	  vzdělávací	  projekt	  z	  
programu	  SAPARD	  zaměřený	  na	  
provozovatele	  agroturiscky	  

•  2003	  –	  CompAct	  Bohemia	  s.r.o.	  
uvádí	  do	  zkušebního	  provozu	  
redakční	  systém	  iPremio	  
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Vývoj	  společných	  projektů	  

•  2004	  –	  Úhlava	  o.p.s.	  a	  SZeŠ	  
Klatovy	  zakládají	  společnou	  
Zelenou	  knihovnu	  

•  2004	  –	  město	  Klatovy	  se	  
rozhoduje	  rekonstruovat	  
historickou	  budovu	  gymnázia	  v	  
Klatovech,	  za	  partnera	  si	  vybírá	  
Úhlavu	  o.p.s.	  

•  2004	  –	  Úhlava	  o.p.s.začíná	  
realizovat	  projekt	  EU	  manažer	  
financovaný	  z	  Phare	  2003	  	  

•  2004	  –	  Místní	  akční	  skupina	  
Pošumaví	  získává	  dotaci	  z	  	  ctulu	  
LEADER	  ČR	  

•  2004	  –	  SZeŠ	  Klatovy	  začíná	  
budovat	  síť	  regionálních	  
meteorologických	  stanic	  

•  2005	  –	  PEF	  ČZU	  nabízí	  členům	  
Úhlavy	  o.p.s.	  a	  MAS	  Pošumaví	  
spolupráci	  při	  zadávání	  
regionálních	  témat	  bakalářských	  
prací	  

•  2005	  –	  Úhlava	  o.p.s	  získává	  celou	  
řadu	  projektů	  z	  iniciacvy	  Interreg	  
III	  

•  2005	  –	  Úhlava	  o.p.s.	  získává	  
projekt	  Informační	  gramotnost	  –	  
základ	  dalšího	  rozvoje	  z	  OP	  RLZ	  
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Vývoj	  společných	  projektů	  
•  2007	  –	  Místní	  akční	  skupina	  

Pošumaví	  z.s.p.o.	  uspěla	  ve	  
výběrovém	  řízení	  ministerstva	  
zemědělství	  a	  získala	  pro	  léta	  
2007	  -‐2013	  finanční	  prostředky	  z	  
PRV	  na	  podporu	  rozvoje	  regionu	  

•  2008	  –	  profesionalizace	  
manažerského	  týmu	  místní	  akční	  
skupiny	  a	  příprava	  dalších	  
projektů	  mimo	  PRV	  

•  2009	  –	  příprava	  projektu	  
Spolupráce	  z	  PRV	  

•  2010	  –	  Regionální	  potravina	  
Plzeňského	  kraje	  2010	  
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Zahraniční	  partneři	  
•  Vzhledem	  k	  geografické	  poloze	  je	  logická	  spolupráce	  s	  

partnery	  ze	  SRN.	  Byla	  navázána	  spolupráce	  s	  LAG	  Regen	  a	  
LAG	  Cham.	  

•  Určité	  problémy	  jsou	  v	  odlišném	  financování	  a	  řízení	  
bavorských	  místních	  akčních	  skupin.	  

•  Manažeři	  LAG	  v	  Bavorsku	  jsou	  zaměstnanci	  okresních	  úřadů	  	  
•  Projekty	  spolupráce	  je	  možno	  v	  Bavorsku	  financovat	  pouze	  z	  

OP	  Česká	  republika	  –	  Bavorsko	  cíl	  3.	  
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Zahraniční	  partneři	  

	  5.	  dubna	  2004	  byla	  na	  
klatovské	  radnici	  
slavnostně	  podepsána	  
smlouva	  o	  spolupráci	  
mezi	  MAS	  Pošumaví	  a	  
LAG	  Meath	  LEADER	  z	  
Irska	  



Přeshraniční	  spolupráce	  

•  Výměna	  zkušenosr	  probíhá	  s	  místními	  akčními	  
skupinami	   v	   Německu,	   Francii	   a	   Irsku.	  
Společné	   projekty	   se	   zahraničním	   partnerem	  
nebyly	  dosud	  realizovány.	  
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Návštěvy	  u	  partnerských	  LAGů	  v	  SRN	  



Program	  rozvoje	  venkova	  -‐	  SPL	  

	  
•  Administrace	  žádosr	  o	  finanční	  podporu	  z	  Osy	  IV.	  LEADER	  
•  Pro	  rok	  2010	  k	  rozdělení:	   	  16	  250	  612,-‐	  Kč.	  
•  Bližší	  informace	  na	  www.posumavi.jz.cz	  	  
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Proč	  projekt	  spolupráce	  ?	  
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Předcházející	  a	  navazující	  projekty	  
•  Poznej	   svého	   souseda	   -‐	  projekt	  Úhlavy	  o.p.s.	  mapující	  místní	  dědictví	  na	  

území	  MAS	  Pošumaví	  z.s.p.o.	  www.mapin.uhlava.cz	  	  
	  
•  Historie	   bez	   hranic	  –	   projekt	   Úhlavy	   o.p.s.	   v	   rámci	   kterého	   je	   vytvářena	  

databáze	   kronikářů	   a	   amatérských	   historiků	   působících	   na	   území	   MAS	  
Pošumaví	  z.s.p.o.	  www.mapin.uhlava/kronikari/	  	  

	  
•  Zvyšováním	   informační	   gramotnos-	   místních	   obyvatel	   k	   zachování	  

kulturního	   dědictví	   venkova	   –	   projekt	   sdružení	   Šumava	   bez	   hranic	   o.s.	  
zaměřený	   zvyšování	   povědomí	   místních	   lidí	   na	   využívání	   informačních	  
technologií	  v	  mapování	  místního	  dědictví	  na	  území	  MAS	  Pošumaví	  z.s.p.o.	  
www.uhlava.cz	  	  
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Objevme	  znovu	  Böhmweg	  
•  Partner	  projektu:	  	  

–  Bayerisch	  Wald	  –	  Verein	  

•  Cíl	  projektu:	  
–  Böhmweg	   nebo	   také	   Světelská	   stezka	   spojovala	   Bavorsko	   s	   českými	  

zeměmi.	   Na	   německé	   straně	   je	   vyznačena	   a	   jsou	   k	   ní	   vydány	  
propagační	   materiály.	   Na	   české	   straně	   doposud	   nebyla	   její	   trasa	  
nalezena	   a	   vyznačena.	   Cílem	   projektu	   bylo	   zmapovat	   její	   historickou	  
trasu	   a	   posoudit,	   zda	   je	   možné	   a	   reálné	   její	   obnovení	   v	   rámci	  
příhraničního	  cestovního	  ruchu.	  Zároveň	  bylo	  třeba	  posoudit	  možnost	  
jejího	   zapojení	   do	   současného	   systému	   temacckých	   stezek	   na	   české	  
straně	  a	  jejich	  společný	  markecng	  a	  propagaci.	  	  
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Objevme	  znovu	  Böhmweg	  

•  Výstupy	  projektu:	  	  
–  studie,	  	  
–  workshopy,	  
–  	  informační	  leták	  

•  Rozpočet	  projektu:	  	  
–  2000	  €	  

•  Financování	  projektu:	  	  
–  Operační	  program	  Česká	  republika	  –	  Bavorsko	  –	  dispoziční	  fond	  

(Evropský	  fond	  pro	  regionální	  rozvoj)	  

•  Doba	  trvání	  projektu:	  	  
–  rok	  2009	  
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Objevme	  znovu	  Böhmweg	  
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Poznej	  Pošumaví	  
•  Partner	  projektu:	  	  

–  Touriscsches	  Service	  Center	  GmbH	  Regen	  

•  Cíl	  projektu:	  	  	  
–  Tento	   projekt	   si	   klade	   za	   cíl	   představit	   jednotnou	   formou	   turisccky	  

zajímavé	  objekty	  a	  subjekty	  působící	  na	  území	  MAS	  Pošumaví	  z.s.p.o.	  
Cílem	   projektu	   je	   zhotovit	   česko	   –	   německé	   letáky,	   které	   budou	  mít	  
jednotný	   vzhled	   a	   budou	   sloužit	   pro	   potřeby	   jak	   samotných	  
provozovatelů	   a	   správců	   komerčních	   i	   nekomerčních	   turisccky	  
zajímavých	  objektů	  a	  území,	  tak	  i	  pro	  potřeby	  informačních	  středisek	  a	  
zejména	   pro	   propagaci	   na	   výstavách	   a	   dalších	   akcích.	   Účelem	   je	  
jednoduchá,	  výscžná	  a	  operacvní	   informace	  o	  daném	  objektu.	  Letáky	  
budou	   respektovat	   markecngový	   systém	   České	   centrály	   cestovního	  
ruchu	  a	  kromě	  toho	  budou	  propagovat	  Pošumaví	  jako	  celek.	  	  

12/5/10	   19	  



Poznej	  Pošumaví	  
•  Výstupy	  projektu:	  	  

–  letáky	  jednotného	  vzhledu	  v	  elektronické	  podobě	  na	  internetu	  	  
•  Rozpočet	  projektu:	  	  

–  8575	  €	  
•  Financování	  projektu:	  	  

–  Operační	  program	  Česká	  republika	  –	  Bavorsko	  –	  dispoziční	  fond	  
(Evropský	  fond	  pro	  regionální	  rozvoj)	  

•  Doba	  trvání	  projektu: 	  	  
–  rok	  2010	  
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Spolupráce	  	  
s	  Českou	  zemědělskou	  univerzitou	  

•  Propagace	  virtuální	  univerzity	  třerho	  věku	  na	  území,	  kde	  MAS	  
Pošumaví	  působí	  

•  Zadávání	  témat	  bakalářských	  a	  diplomových	  prací	  
•  Účast	  ve	  státnicových	  komisích	  
•  Koordinace	  a	  spolupráce	  ve	  vzdělávacích	  projektech	  v	  regionu,	  

(společně	  s	  členem	  MAS	  Úhlavou	  o.p.s.)	  
•  Akcvní	   účast	   na	   seminářích	   a	   workshopech	   pořádaných	  

oběma	  partnery	  
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Spolupráce	  	  
s	  Českou	  zemědělskou	  univerzitou	  
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Spolupráce	  s	  Mendelovou	  univerzitou	  

•  Sběr	  dat	  a	  vedení	   řízených	  rozhovorů	  pro	  výzkumné	  projekty	  
univerzity	  zaměřené	  na	  řešení	  regionálních	  disparit.	  

•  Akcvní	   účast	   na	   seminářích	   a	   workshopech	   pořádaných	  
oběma	  partnery	  
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Spolupráce	  s	  Výzkumným	  ústavem	  
meliorací	  a	  ochrany	  půdy	  

•  Místní	   akční	   skupina	   Pošumaví	   z.s.p.o.	   navázala	   spolupráci	   s	  
Výzkumným	  ústavem	  meliorací	  a	  ochrany	  půdy	  v.v.i.	  v	  Praze	  na	  
Zbraslavi.	   Jedním	   z	   produktů,	   který	   tento	   ústav	   provádí	   ve	  
spolupráci	   s	   pozemkovými	   úřady,	   je	   vedení	   a	   aktualizace	  
metodiky	  pro	  stanovování	  BPEJ	  (bonitované	  půdně	  ekologické	  
jednotky).	   Tyto	   jednotky	   jsou	   významným	   podkladem	   nejen	  
pro	   zemědělské	   podnikatele,	   ale	   i	   venkov,	   zejména	   při	  
provádění	  pozemkových	  úprav,	  posuzování	  ekologické	  stability	  
krajiny	   a	   dalších	   akcvitách,	   které	   jsou	   popsány	   v	   publikaci	  
Výzkumného	  ústavu	  meliorací	  a	  ochrany	  půdy.	  Publikace	   je	  k	  
dispozici	  na	  stránkách	  www.posumavi.jz.cz	  	  
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Spolupráce	  se	  Slezskou	  církví	  
evangelickou	  augsburského	  vyznání	  	  

•  Spolupráce	   navázána	   28.	   října	   2009	   při	   3.	   ekumenickém	  
shromáždění	  na	  Řípu.	  	  

•  Každá	   místní	   akční	   skupina,	   která	   se	   této	   akce	   zúčastnila	   si	  
vylosovala	  partnerskou	  církev.	  	  

•  Během	  roku	  se	  uskutečnily	  vzájemné	  návštěvy	  obou	  partnerů.	  	  
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Regionální	  potravina	  Plzeňského	  
kraje	  2010	  

•  Administrace	  a	  
organizování	  soutěže	  
pro	  Krajskou	  agrární	  
komoru	  Plzeň	  ve	  
spolupráci	  s	  Úhlavou	  
o.p.s.	  

•  Zabezpečení	  
markecngu	  a	  
ochutnávek	  vítězných	  
potravin	  

•  Spolupráce	  s	  výrobci	  
na	  další	  propagaci	  
regionálních	  potravin	  
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Regionální	  poradenské	  a	  informační	  
místo	  pro	  OP	  ŽP	  

•  Tato	   místa	   jsou	   zřizována	   pro	   jednotlivé	   osy	   programu	   na	  
základě	  prokázané	  kvalifikace	  jejich	  zaměstnanců.	  V	  rámci	  sítě	  
ENVIC	  bylo	  RPIM	  pro	  prioritní	  osy	  2	  Zlepšování	  kvality	  ovzduší	  
a	   snižování	   emisí	   a	   3	   Udržitelné	   využívání	   zdrojů	   energie	  
zřízeno	  v	  Klatovech	  a	  je	  provozováno	  Úhlavou	  o.p.s.	  

•  Místní	   akční	   skupina	   Pošumaví	   z.s.p.o.	   informuje	   o	   tomto	  
středisku	  v	  rámci	  svého	  působení	  

•  V	   současné	   době	   je	   připravena	   převzít	   část	   agendy	   a	  
spolupracovat	   v	   rámci	   stejné	   sítě	   budované	   Národní	   sír	   pro	  
venkov.	  	  
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Poradenství	  
•  Poskytování	  poradenské	  činnosc	  v	  oblasc	  přípravy	  projektů	  do	  

strukturálních	  fondů	  	  
•  Poskytování	   poradenské	   činnosc	   při	   podávání	   žádosr	   o	  

finanční	  podporu	  ze	  zdrojů	  Plzeňského	  kraje	  
•  Ve	  spolupráci	  s	  NS	  MAS	  a	  	  s	  Úhlavou	  o.p.s.	  propagace	  projektu	  

Zelená	  úsporám	  
•  Ve	  spolupráci	  s	  Úhlavou	  o.p.s.	  a	  Střední	  školou	  zemědělskou	  a	  

potravinářskou	  v	  Klatovech	  poskytování	  poradenské	  činnosc	  v	  
oblasc	  přímého	  prodeje	  komodit	  ze	  dvora	  www.rac.uhlava.cz	  	  

•  Poskytování	   poradenské	   činnosc	   v	   oblasc	   regionálního	  
rozvoje,	  rozvoje	  lidských	  zdrojů	  a	  územního	  plánování	  
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Poradenství	  
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Vzdělávání	  
•  Koordinace	   a	   propagace	   vzdělávacích	   akcvit	   dalších	   subjektů	  

pro	  zemědělství	  a	  venkov	  
•  Spolupořádání	  exkurzí	  a	  temacckých	  výjezdů	  
•  Spolupráce	   s	   Úhlavou	   o.p.s.	   při	   akreditaci	   seminářů	  

ministerstvem	  vnitra	  pro	  vzdělávání	  úředníků	  samospráv	  
•  MAS	   Pošumaví	   jako	   sdružení	   právnických	   osob	   nemůže	   sám	  

žádat	   o	   podporu	   vzdělávacích	   projektů	   z	   ESF,	   a	   proto	   se	  
zaměřuje	  na	  vymezení	  území,	   ve	  kterém	  projekty	  probíhají	   a	  
jejich	  propagaci	  a	  markecng.	  
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Vzdělávání	  
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Místní	  dědictví	  –	  bohatství	  na	  které	  
zapomínáme	  
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Program	  rozvoje	  venkova	  	  
–	  projekt	  Spolupráce	  

•  Místní	  dědictví	  –	  bohatství,	  na	  které	  
zapomínáme	  

•  Partner	  projektu:	  	  
–  Místní	  akční	  skupina	  Brána	  do	  Českého	  ráje	  

•  Cíl	  projektu:	  	  
–  zmapovat	  stavby	  lidové	  architektury	  na	  území	  obou	  místních	  akčních	  skupin.	  

•  Výstupy	  projektu:	  	  
–  publikace,	  	  
–  internetová	  databáze,	  	  
–  odborné	  workshopy	  
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Program	  rozvoje	  venkova	  	  
–	  projekt	  Spolupráce	  

•  Financování	  projektu:	  	  
–  Program	  rozvoje	  venkova	  	  -‐	  osa	  IV	  LEADER	  

•  Rozpočet	  projektu:	  	  
–  3	  963	  000,-‐	  Kč	  	  
–  z	  toho	  MAS	  Pošumaví	  z.s.p.o.	  2	  026	  000,-‐	  Kč 	  	  

•  Doba	  trvání	  projektu:	  	  
–  2010	  -‐	  2011	  
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Místní	  akční	  skupina	  Pošumaví	  z.s.p.o.	  
Nám.E.	  Beneše	  38,	  340	  12	  Švihov,	  	  

email:	  lag@posumavi.jz.cz,	  	  
telefon:	  376	  387	  717,	  fax:	  376	  387	  717	  

www.posumavi.jz.cz	  	  
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Radana	  a	  	  Ivo	  Šaškovi	  



Ing.	  Josef	  Vlk,	  CSc.	  
	  	  
Zástupce	  ředitele	  odboru	  rozvoje	  a	  
strategie	  regionální	  poliFky,	  Ministerstvo	  
pro	  místní	  rozvoj	  ČR	  
Aktuální	  otázky	  regionální	  poliLky	  v	  ČR	  	  
	  



REGIONÁLNÍ ROZVOJ – VÝZKUM  

Josef  Vlk  
vlkjos@mmr.cz  

říjen 2010 



REGIONÁLNÍ ROZVOJ – VÝZKUM  

WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit 
•  Termín řešení              2007 – 2011  

•  Celkový rozpočet -       125 mil Kč.  

•  Počet projektů  -             23  

•  Počet organizací -           25  

•  Odborná tématika  

   regionální politika – bytová politika – územní plánování 
– cestovní ruch     



REGIONÁLNÍ ROZVOJ – VÝZKUM  

2008       Reforma výzkumu  

               Redukce rozpočtových kapitol s výzkumem    

Technologická agentura ČR  

Aplikovaný společensko - vědní výzkum  

Programy  -  Beta                      -    2012 – 2017  

                     Omega                  -    2012 – 2017  

Délka trvání jednotlivých projektů:  max. 2 roky    



REGIONÁLNÍ ROZVOJ – VÝZKUM  

        B E T A    
 
-  výzkum pro potřeby státní správy – ministerstva atd.   
-  zadávání formou veřejných zakázek  
-  uživatelé – státní orgány bez rozpočtu na výzkum   

             

                



REGIONÁLNÍ ROZVOJ – VÝZKUM  

        O M E G A 
Celková podpora ze strany státu -  324 mil Kč  

Max. objem na projekt  -  3 mil Kč  

Výzkumné organizace  -  „20 %“ mohou hradit z institucionálních 
prostředků   

Forma veřejných soutěží ve výzkumu – TA ČR 
  
Různá míra podpory podnikatelských subjektů při spolupráci 

s výzkumnými organizacemi   50 – 80 %   
 

 
 

 



REGIONÁLNÍ ROZVOJ – VÝZKUM  

Spolufinancování ze strany státu  
Omega       -      80 %  

Beta            -    100 %  

Celkové  výdaje státu na programy 

Omega   -        324 mil. Kč  

Beta        -        670 mil. Kč   



 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  

NÁRODNÍ PROGRAMY  
 

•  Podpora úprav bývalých vojenských areálů k 
obecnímu využití  

•  Program obnovy venkova 

•  Obnova obecního a krajského majetku postiženého 
živelní nebo jinou pohromou 

•  Bezbarierové obce  

•  Hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony   

 



REGIONÁLNÍ ROZVOJ - POVODNĚ  
(podpora obcí a krajů – obnova území) 

 
 

   
    Rok  

     Postižená území  
             ( kraje)  

Uvolněné 
prostředky  tis. 
Kč  

    2009       JC  UL  OL  MSK      3 600 000 

    2010       ZL OL JMK  
      UL  LI   

    1 001 045  
    2 370 100 



 
 

P O D P O R A   O B C Í  
Mikroregiony a obce  

  
 
-  Spolupráce s ÚÚR Brno  
-  Evidence mikroregionů  
-  Metodická příručka pro mikroregiony  
-  Setkání s kraji a mikroregiony  
-  Rozvojové dokumenty obcí  
 



REGIONÁLNÍ ROZVOJ – SRR  

Strategie regionálního rozvoje – 2007 – 2013  
                                                        2014 – 2020 
 
Východisko   –   Kohezní politika EU  



REGIONÁLNÍ ROZVOJ – SRR  

Reflexe kohezní politiky EU    2014 – 2020  
-  Podpora méně vyspělých regionů  
-  Středně a dlouhodobé intervence  
-  Integrující charakter opatření  
-  Omezený počet priorit  
-  Flexibilita pro regiony  
-  Požadavky místních samosprávných jednotek a jejich 

sdružení 
-      Podpora regionálních a místních produkčních aktivit   
-  Aktivity s prorůstovým potenciálem 
-  Měřitelné parametry    
 



REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

 Děkuji za pozornost  



Dr.	  Ing.	  Marie	  Zezůlková	  
	  	  
Vedoucí	  Kanceláře	  strategie	  města	  Brna,	  
Magistrát	  města	  Brno	  
Úloha	  města	  Brna	  v	  regionu	  	  
	  



Úloha města Brna  
v rozvoji regionu 

 
Marie ZEZŮLKOVÁ 
Kancelář strategie města 

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně  
 
 
 

14. 10. 2010 
 



VÝHODY MĚSTA BRNA 

Univerzitní a veletržní město 

Příznivá geografická poloha 

Kvalifikovaná pracovní síla 

Vědecké a výzkumné zázemí 

Dopravní dostupnost 

Průmyslová tradice 

Rozvinutý sektor služeb  

Atraktivní zázemí 

Blízkost Vídně 

Centra sdílených a strategických služeb a výroby  

 s vyšší přidanou hodnotou 
 



MĚNÍCÍ SE EKONOMIKA 

,,Rakouský Manchester“  „Knowledge City“ 
 
VaV, inovace, biotechnologie, 
IT, engineering  

Strojírenský a textilní 
průmysl 

,,Moderní Brno“ 
 
Průmysl, veletrhy  

Future is 
coming… 

 



VÝVOJ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 

Strategie pro Brno 
1. koncept dlouhodobé vize 

 
39 strategických cílů 

108 strategických opatření 
 

2002 2003 

2004 

2005 2006 

2007 

2008 2009 

Začátek aktualizace 
Strategie pro Brno 

 
Impuls: vstup do EU a 
programové období 

2007-2013 
 

Strategie pro Brno 
dokončení procesu aktualizace 

 
5 priorit 

6 strategických cílů 
21 strategických opatření 

 

1994 – Územní plán m. Brna 
1998 – první diskuze o Strategii 

pro Brno  
 

1989 - 2002 
rozvoj bez strategického rámce 

Vznik Kanceláře 
strategie města 

Územní studie 
Aglomeračních vazeb 

města Brna a jeho okolí 
 

Joining Forces – řízení 
metropolitních oblastí 

 



STRATEGIE PRO BRNO 

Image 
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PRIORITY

Základna 
moderního 

města

Pilíře Strategie 
pro Brno 

naplňující vizi

Vize 2020 

VIZE

,, Brno chce být městem s pozitivní image, místní
ekonomickou základnou zaručující jeho

konkurenceschopnost v evropském prostoru, 
s dobrou dopravní dostupností, kvalitními

podmínkami pro život obyvatel a zdravým životním
prostředím a centrem inteligence, výzkumu a 

inovací. Brno chce být lepší.
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Vize 2020 

VIZE

,, Brno chce být městem s pozitivní image, místní
ekonomickou základnou zaručující jeho

konkurenceschopnost v evropském prostoru, 
s dobrou dopravní dostupností, kvalitními

podmínkami pro život obyvatel a zdravým životním
prostředím a centrem inteligence, výzkumu a 

inovací. Brno chce být lepší.



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

Strategie pro Brno rozpracována navazujícími dokumenty se 
zapojením všech stakeholderů 

Koncepce ekonomického 
rozvoje města 

Program rozvoje cestovního 
ruchu města Brna 2010 - 2015 

Dlouhodobá evaluace 
Strategie pro Brno 

Oborové koncepce s 
indikátorovou 
soustavou 



AGLOMERAČNÍ VAZBY MĚSTA BRNA 

Působnost Strategie pro Brno je 
omezena administrativními 
hranicemi města!!! 

Počet obyvatel podle ČSÚ: 370 000 
 

Počet obyvatel podle MV: 410 000 
 

Počet obyvatel denně přítomných  
cca 550 000!!! 



AGLOMERAČNÍ VAZBY MĚSTA BRNA 

Studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí  

Zapojení do projektu Urbact II –  

Vytvoření partnerství obcí ,,Brněnské aglomerace“   
Strategie Brněnské aglomerace ? 



STRATEGICKÉ PROJEKTY 

Univerzitní kampus 

Kreativní centrum Europoint Brno 

ICRC CEITEC 

Science museum 



IMAGE MĚSTA 

Implementace JVS, Zpracování studie City Identity 



MÍSTNÍ EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Na projekty spojené s cestovním ruchem bylo (za uplynulé čtyři 
roky) či bude (v příštích letech) vydáno cca 512 mil. Kč. 

Beringie ZOO Brno 

Brněnské podzemí – Mincmistrovský sklep na 
Dominikánském nám, Zelný trh a Kostnice pod sv. 
Jakubem 
-  spletitá síť   sklepů, chodeb, štol a studní pod 
historickým centrem města  
-  předpokládané otevření: 2010 - 2011 



MÍSTNÍ EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Rozsáhlá rekonstrukce vily Tugendhat 

www.tugendhat.eu 



KVALITA ŽIVOTA - NASTAVENÍ IPRM V BRNĚ 

Dva IPRM pro ROP NUTS II Jihovýchod  

Integrované plány rozvoje města v Brně  

IPRM pro Integrovaný operační program  

Zvýšení kvality poskytovaných 
služeb pro veřejnost a rozšíření 

občanské vybavenosti města 

Komplexní regenerace 
historického centra, včetně 

rozvoje služeb pro cestovní ruch 

Integrovaný plán rozvoje města 
Brna v problémové obytné zóně 

města 



ROP – IOP 

KVALITA ŽIVOTA 

Kompletní rekonstrukce centra města 
 
 Revitalizace parků 
 
 Revitalizace městského prostoru - IOP 
 
 



KVALITA ŽIVOTA 

Na projekty spojené s oblastí sportu a volnočasových 
aktivit pro občany bylo či bude vydáno cca  1,069 
miliardy Kč. 

Rekonstrukce haly Rondo 

Akvapark Brno - Kohoutovice  

Soubor cyklistických stezek 



VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ 

Vývoj počtu studentů na vybraných VŠ
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více než 86 000 studentů 
10 000+ vědců 
200+ R&D firem 

Kvalifikovaná pracovní síla! 



VÝZKUM VÝVOJ, INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ 

Podpora talentovaných doktorandů 

Inovační vouchery 

Granty pro doktorandy – v přípravě 

Podpora výstavby Univerzitního kampusu MU v Bohunicích, 
projektů ICRC, CEITEC atd. 



DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Europoint Brno R52 do Vídně   

R43 VMO 

Strategické dopravní projekty – v realizaci či plánované  



DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Rekonstrukce kanalizací a vodovodů 

Budování kolektorů 

Komplexní regenerace historického jádra (již zmíněná) 



INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 

IPRM je významným nástrojem pro realizaci cílů Strategie 
pro Brno 

IPRM je pouze nástroj pro čerpání ROP a IOP, nejedná se o 
nástroj strategické povahy 

FILOZOFIE IPRM 

REALITA IPRM 



ANALÝZA POTŘEB MĚST 
0 50 100 150 200 250 300 350 

Stav pozemních komunikací 
Údržba chodníků 

Dostupnost kvalitní hromadné 
Výskyt dopravní zácpy 

Dostupnost parkovacích míst 
Kvalita ovzduší 

Hluk 
Čistota města 

Nakládání s odpady 
Výskyt černých skládek 

Rekreační (zelené) plochy 
Pracovní příležitosti 

Podmínky pro podnikání 
Možnost nakupování 

Existence developerských 
Existence brownfieldů 

Vylidňování centra města 
Živelné rozrůstání města 

Existence ghett (segregace 
Bezpečnost ve městě 

Bariérovost města 
Dostupnost kvalitní zdravotní 

Dostupnost kvalitních 
Nabídka kvalitního bydlení 
Kapacita mateřských škol 

Úroveň základního školství 
Volnočasové aktivity pro děti a 

Možnosti sportovního vyžití 
Možnosti kulturního vyžití 

Problémové Do určité míry problémové 

H
odnocení oblastí života ve m

ěstech 

Priority pro použití  
finančních zdrojů z EU 

Priority v oblasti tvrdé 
infrastruktury 

Priority v oblasti měkkých, 
nádstavbových aktivit 

Správa městských komunikací 
Veřejná zeleň 
Zateplování  
Péče o památky 

Správa městských komunikací 
Veřejná zeleň 
Zateplování  

Péče o památky 
Školství 
Podpora cestovního ruchu 
Podpora podnikání 

Zdroj: SMO ČR 2010 



SHRNUTÍ SMO ČR 2010 

Tvrdá infrastruktura 
Měkké, „nástavbové“ projekty 
Strategické plánování 

Tvrdá  
infrastruktura 
 
 
Měkké,  
„nástavbové“  
projekty 
 
 
Strategické  
plánování 
 

Zdroj: SMO ČR 2010 



PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020 

Integrovaný přístup k projektům 

Vzájemný soulad všech strategických dokumentů 

Koncentrace prostředků na  
velké strategické projekty 

Podpora měst jako pólů rozvoje,  
zohlednění aglomeračních vazeb 

Efektivní komunikace s veřejností  



DĚKUJI ZA POZORNOST 

www.brno.cz strategie@brno.cz 

We are really the city of the future !!! 
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